ORIENTERINGSHELG I NEADALEN 29.-30. AUGUST
2020
INFORMASJON TIL KLUBBENE VEDR. KM MELLOMDISTANSE OG SPRINT
Lørdag 29. og søndag 30. august arrangerer Tydal idrettslag og Selbu OK kretsmesterskap i
orientering for Sør- Trøndelag orienteringskrets som nå også innbefatter Nord-Østerdal. Det er
mellomdistanse i Tydal på lørdag og sprint i Selbu dagen etter. Dette er en god mulighet til å tilbringe
ei helg med orientering i dalføret. Det er fortsatt et stykke fram i tid, men vi ønsker å være tidlig ute
med informasjon slik at dere kan få mest mulig ut av oppholdet hos oss. En glimrende anledning til å
benytte dette som en fellestur for klubben?
Til løpene blir det ferdigstilt to nye orienteringskart nå i vår. Orienteringsferdighetene blir satt på
prøve i krevende terreng i overgangen skog/høgfjell på mellomdistansen og på en rask og variert
sprint sentralt i Selbu. Når det gjelder innbydelse med mer detaljert informasjon om løpene
planlegges det lagt ut på Eventor i månedsskiftet mai/juni.
I samband med arrangementet blir mulig å benytte Tydalshallen til forskjellige aktiviteter både før og
etter løpet. Garderobeanlegget kan benyttes etter løpet for de som ønsker det. Her er det også
svømmehall som vil være tilgjengelig. Det vil det være tilbud om flere aktiviteter i nærområdet.
Detaljert informasjon om dette vil bli lagt ut seinere.
Når det gjelder overnatting er det flere alternativ som hotell, B&B, hytter, camping m.v. Her henvises
det til www.sylan.no og www.visitselbu.no som også har mye informasjon om aktiviteter og tilbud i
dalføret.
Det vil også være mulig å overnatte på samlingsplass etter løpet på lørdag. Her er det naturskjønne
omgivelser og fine forhold for camping/teltliv. De som kan tenke seg dette må melde fra på forhånd.
Det samme gjelder om det er noen som ønsker overnatting på skolen, i hallen eller i klubbhytta.
På klubbenes nettsider http://www.tydal-il.no/ og http://www.ok.selbu.org/ eller begge klubbene på
Facebook vil dere finne informasjon om arrangementet. Her blir det lagt ut relevant informasjon
fortløpende. Dersom dere har behov for mer informasjon, ta gjerne kontakt med løpslederne:
Tydal il: Olav Kirkvold, e-post olav.kirkvold@gmail.com, tlf 41104854
Selbu o-klubb: Bjørn Wagnild, e-post bjorn.wagnild@friskgarden.no, tlf 90879763

VELKOMMEN TIL TRIVELIG ORIENTERINGSHELG I NEADALEN!
Våre samarbeidspartnere:

