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Reiseopplegg høsten 2020 

 
Etter en mildt sagt annerledes vår virker det nå som høstens NM / 
Norgescuper kan gå som planlagt, men med visse koronatiltak. 
 
For å få en oppdatert sesongplan framover vil jeg at alle ser gjennom 
planen for hvilke større løp du pr nå planlegger å være med på i høst. 
Frist for oppdatering setter jeg til 30.juni. Ved eventuelle endringer etter 
dette kan egenandel økes om det medfører ekstrautgifter for klubben. 
Link til sesongplan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x-

KykkvPECNY_3Kap-AATegIcW5-GQZQAUZeS3bSDiQ/edit#gid=0 
 

Foreløpig reiseopplegg for aktuelle reiser: 
 
7.-9. august. Sprintliga Oslo. 
https://eventor.orientering.no/Events/Show/12668 
Planen er å reise fra Kristiansand i biler ca kl 16 torsdag 6.august. Finner 
et greit hotell e.l. i nærheten av løpene.  Retur til Kristiansand etter 
søndagens sprintløp. Ønsker noen å løpe Fossums IFs nasjonale løp 
lørdag 8.august er dette mulig.  
 
Egenandel for turen er for aktive tom 24 år kr 1000.-, eldre kr 1500.-  
 
15.-16.august. NM ultralang og Norgescup mellomdistanse, Drammen 
https://eventor.orientering.no/Events/Show/10858 
Planen er å reise fra Kristiansand i biler kl 17 fredag 14.august. Finner et 
greit hotell e.l. i Drammen og bor der. Retur til Kristiansand etter 
søndagens mellomdistanse. Ønsker noen å reise hjem etter NM Ultra og 
ikke løpe søndagens mellomdistanse gi beskjed til Jack eller på 
påmeldingsskjema.  
 
Egenandel for turen er for aktive tom 24 år kr 800.-, eldre kr 1200.-  
 
10.-13.september, NM uka i Trøndelag 
http://nmuka2020.no/ 
Planen er å reise med fly fra Kjevik onsdag 9.september kl 15.35. Vi bor i leiligheter eller på 
hotell i nærheten av løpene. Disponerer leiebiler i Trondheim. Retur med fly til Kjevik etter 
NM stafett på søndagen. 
 
Egenandel for turen er for alle kvalifiserte aktive kr 1500.-  
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18.- 20.september, NM jr stafett, O-idol og Norgescup i Bergen 
https://eventor.orientering.no/Events/Show/12014 
Planen er å reise med fly fra Kjevik fredag 18.9. kl 06.20.  Vi bor i campinghytter i nærheten 
av løpene. Vi disponerer leiebiler i Bergen. 
Retur med fly til Kjevik etter NM jr stafett på søndagen. 
 
Egenandel for turen er for alle kvalifiserte aktive kr 1500.-  
 
25.-27.september, NM sprint i Haugesund (flyttet fra våren) 
https://nmsprint2020.no/ 
Planen er å reise med biler fra Kristiansand ca kl 14 torsdag 24.september. Kjøretid ca 6 
timer. Vi bor i campinghytter i nærheten av løpene. Retur til Kristiansand etter 
sprintstafetten på søndag. 
 
Egenandel for turen er aktive tom 24 år kr 1000.- , from 25 år kr 1500.-  
___________________________________________________________________________ 
 
For løpere som er med i AOKs kretslag kan egenandelen bli noe mindre på de fleste 
aktivitetene da kretslaget betaler en del av kalaset.  
 
For de som reiser fra/til annet sted enn Kristiansand avtaler ev reisemåte med Jack. Gjelder 
spesielt studenter i andre byer og våre to «svensker». For eventuelle flybilletter gjelder 
billigste flybillett/ ungdomspris.  
 
Husk at klubben ikke har reiseforsikring for løpere, om noe skulle skje er det derfor egen 
reiseforsikring som gjelder. For de som har flyttet hjemmefra gjelder ikke nødvendigvis 
foreldrenes reiseforsikring.  Sjekk i god tid at du har gyldig reiseforsikring. 
 
Spørsmål eller synspunkter på reiseoppleggene til Jack på mail (jack_bjornsen@hotmail.com) eller 

mobil (+47 97689255.)  

 

MVH Jack 
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