
-cup samling 17-18. 

september 

 

Mjøs-O ønsker alle i aldersgruppen 13-20 år velkommen til samling i etterkant av NAMMO-cup 

finalen. Det blir en innholdsrik samling med mye moro og sosialt samvær. 

Lørdag:  

Start klokka 12.00 på NAMMO-cup finalen. Her blir det morsomme løyper og tette dueller, meld dere 

på i eventor (link lengre ned). 

Rett etter premieutdeling blir det avreise til Toten-badet, med ankomst cirka 14.30. Da blir det to-tre 

timer med mye moro inne på Totenbadet, så husk badetøy og håndkle.  

Klokka 17.30 blir det servert pizza i eget lokale på Totenbadet for oss. Husk å være oppe av vannet og 

ferdig dusjet, så man er klar presis klokka 17.30 til mat. 

Vi spiser pizza på Totenbadet før vi setter oss i en buss som frakter oss opp til Snertingdalen. Avreise 

med denne er klokka 18.30. Vi skal overnatte på et samfunnshus i øvre Snertingdal, husk 

liggeunderlag, sovepose og pute! 

Oppe i Snertingdalen blir det en quiz klokka 20.30, og muligheter for mye sosial moro sammen. Det 

skal være stille klokka 23.00. 

Søndag: Det blir enkel frokostservering (brødmat og pålegg) cirka klokka 8.30. Deretter MÅ ALLE 

HENTES senest klokka 10.30. Dette er timet slik at alle skal kunne være med på Snertingdalsløpet 

søndag (passer perfekt med start klokka 12.00 med under 15 minutters kjøring fra overnattingssted). 

 

Linker til påmelding: 

Alle må huske å melde seg på både NAMMO-cup finalen og Snertingdalsløpet separat fra samlingen.  

NAMMO-cup finale: https://eventor.orientering.no/Events/Show/16009  

NAMMO-cup samling:  https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4713  

Snertingdalsløpet: https://eventor.orientering.no/Events/Show/16344  

 

Egenandel: Mellom 500-750kroner per person (avhengig av deltakelse). Dette inkluderer: Inngang 

Totenbadet, pizzamiddag, buss til overnattingssted, overnatting samt frokost før Snertingdalsløpet. 

Deltakelse i Snertingdalløpet og NAMMO-cup finalen kommer ved siden av.  

Matallergier: Gi beskjed ved påmelding i eventor til samlingen. 

Påmeldingsfrist: Innen mandag 12.september klokka 23.59. 

Spørsmål: Ta kontakt med Eskil Sande Gullord på mail eskil.gullord@hotmail.com eller tlf: 480 

74 229. 

Vi ser frem mot en flott samling i regi av Mjøs-O, Gjø-Vard OL og Snertingdal IF orientering! 
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