Meldingsblad for Måren Orienteringsklubb og orienteringsgruppene i
Nesodden IF og Drøbak-Frogn IL.
Nr. 3/2016

Grilling på Blylaget
Fredag 19. august inviterer Måren OK til grillfest hos Tormod Strand på Blylaget. Grillen vil
være klar fra kl. 1800. Ta med grillmat, drikke og campingstol. I tillegg til mat og sosialt
samvær, blir det premieutdeling for klubbmesterskapet.
Hvis været blir dårlig, vil det være mulig å trekke innendørs. Så det er intet værforbehold.
Velkommen!

Høstsesongen
Det er tid for å begynne å planlegge høstsesongen.

Figur 1

Et utvalg av løp fra høstens terminliste:
Night Hawk, Lillomarka/Tyrving
 12.-13. aug.
Gromløpet, Lillomarka
 14. august
Drammensløpet, Sturla
 14. august
Romerikssprinten, Raumar
 20. august
Romeriksløpet, Raumar
 21. august
Foll-O-karusellen, Kolbotn & Skimt OL
 31. august
KM langdistanse, Tyrving
 3. sept
KM mellomdistanse, Heming
 4. sept
Foll-O-karusellen, Måren
 7. sept
Veteranmesterskapet, Modum
 9.-11. sept
Huldersprinten, Fet
 17. sept
Blodslitet, Fredrikstad
 22. okt
Informasjon og påmeldingsmulighet for disse og andre løp finner du på
http://eventor.orientering.no.
OBS: Det arrangeres ikke terminfestede løp i kretsen siste helg i august. Da (og uken i
forkant) er det imidlertid løp ved Strømstad i forbindelse med at VM arrrangeres der. Se
svensk eventor for info: http://eventor.orientering.se.

Foll-O-karusell-arrangement 7. september
Måren OK arrangerer det siste løpet i årets Foll-O-karusell fra Berger skole onsdag 7.
september. Løpsleder er Grete Berntsen, løypelegger Morten Karlsen og
EDB-/sekretariatsansvarlig Anbjørn Grindheim.
Vi vil trenge en del arrangører, så vær forberedt på at du kan bli bedt om å hjelpe til!
Trekantens adresse: Morten Karlsen, Mosses vei 20, 1450 Nesoddtangen
Telefon: 41610891, E-post: mort1kar@online.no
Hjemmeside: http://www.maaren-ok.org
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O-karusell og ungdomstreninger på Nesodden





Det blir O-karusell fra Bjørnemyr skole onsdagene 24. august og 14. september. Her blir
det også en løype for voksne.
Onsdag 21. september arrangeres det o-teknisk trening og onsdag 28. september blir det
merketest for ferdighetsmerke. Dette foregår fra Alværn ungdomsskole.
Helgen 24.-25. september er det planlagt en fellessamling med naboklubbene fra
Noreødegården ved Moss.
Onsdag 12. oktober blir det sesongavslutning for ungdom og nybegynnere ved Berger
stadion.

Ungdomskalenderen for høsten finner du forøvrig her:
http://maaren-ok.org/ung/Sesongplan_H2016.pdf
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