
        Januar 2022 

Innbydelse til 

TRENINGSLEIR I DANMARK 10 - 14. MARS 2022 
HIL Orientering har for 24. gang på rad gleden av å invitere til treningsleir og sesongstart  
i Danmark. Det blir både trening, deltagelse i to o-løp og litt tid til å oppleve Danmark.  
Løpene skal i år foregå, i nærheten av Skagen - se innbydelse på https://nordjysk2dages.dk/jom3/ 

Aldersgrense er 13 år (født 2008, yngre løpere må ha med foresatte).  

Overnatting 
Vi skal i år bo på feriesenteret Skallerup: https://skallerup.dk/ 

Derfra er det ca. 1 times kjøring til løpene. På Skallerup har vi reservert 4 feriehus med plass til 6 personer, 
og 2 feriehus med plass til 8 personer, med bad, kjøkken, og sengetøy inkludert. 

Pris: 

Prisen blir i år kr. 2400,- for HIL-medlemmer, og kr. 2900,- for deltagere fra andre klubber.  

For skoleelever og studenter i HIL er det mulig å få rabatt med godt oppmøte på treninger i vinter: 

Barn t.o.m 5 år betaler kr. 800,-, barn/ungdom 6-15 år betaler kr. 1000,-, ungdom/studenter fra 16 år 

betaler kr. 1200,-. I år har vi satt en makspris pr. familie på kr. 6500,- 

Prisen inkluderer ferge, overnattinger i Danmark, bufeet på båten tur/retur. Mat til andre måltider og 
lommepenger må hver enkelt holde selv. De som bor på samme hytte/leilighet planlegger måltider 
sammen. 

Foreløpig program med tidspunkter:  

Torsdag 10.03  kl 16.30   Avreise fra Amandasenteret, nord på P-plassen 
    kl 20.00   Avreise fra Risavika med Fjord Line 
 

Fredag 11.03 

kl 08:00  Ankomst Hirtshals 
kl.10.00  Trening i Bunken Klitplantage 
kl 13.00   Ankomst Skallerup feriesenter 

 

Lørdag 12.03. kl 10:00  Start O-løp i Højengran, (langdistanse) 

 

Søndag 13.03  kl 08.30  Start O-løp i Kirkemilen (mellomdistanse) 

  kl 20.00  Avreise fra Hirtshals 
 

Mandag 14.03 kl.08.00  Ankomst Risavika 

 Kl 10.00  Ankomst Amandasenteret 

 

Påmelding i Eventor: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4333 
 

Påmeldingsfrist 31. Januar 

Hilsen styret 

https://nordjysk2dages.dk/jom3/
https://skallerup.dk/
https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4333


 
BONUS PÅ DANMARKSTUREN !! 
 

HIL Orientering har i år som tidligere år bestemt seg for å belønne 

de ungdommer og studenter som er medlemmer i klubben og 

deltar på fellestreninger og nattsprint-karusellen.  

Full pris alle aldersgrupper er i år: 2400,- 

 

Minimumsprisen blir 1000,-/1200,- for barn/ungdom! 

 

Det er altså mulig, dersom du er under 21 år og/eller student, å få 
en ganske billig tur til Danmark i midten av mars, bare ved å delta 
på noen treninger gjennom vinteren og delta i O-løp! 
  

 

 


