Innbydelse til Einarbusamling 2015
24.-26.april inviterer Mjøs-O til den tradisjonsrike
Einarbusamlingen i forbindelse med norgescup for
junior og senior, Lørdagskjappen og
Smaaleneneløpet.

Dato
24.-26.april. Det er mulighet for å bare sove en natt
også.
Transport
All transport og koordinering av samkjøring må ordnes av den enkelte selv. Det blir ikke noe felles
transport for Mjøs-O.
Overnatting
Det er overnatting på hardt underlag på Indre Østfold sin klubbhytte Einarbu ved Mysen. Det betyr
at alle må ha med seg sovepose og liggeunderlag. Det er gode garderobemuligheter med dusj og
mulighet for tørking av klær. Klubbhytta har et godt utstyrt kjøkken. Den lille hytta på Einarbu er
forbeholdt de som skal løpe norgescup.
Mat
Lørdag kveld blir det felles middag. Dette er inkludert i prisen. Tørrmat og evt. middag fredag
kveld må alle ordne selv.
Løp
Vi deltar på tre løp:
Fredag: Jubileumsløpet - norgescup sprint jr. og sr.
Lørdag: Lørdagskjappen – norgescup mellom jr. og sr.
Søndag: Smaaleneneløpet – norgescup langdistanse jr. og sr.
Mer informasjon om løpene finnes i eventor. www.eventor.orientering.no
Kostnader
Pris for hele samlinga vil være 350 kr per person. Dette inkluderer middag lørdag kveld. Ønsker du
bare en overnatting inkludert middag blir prisen 250 kr per person. Klubbene faktureres i etterkant.
Aldersgrense
Dette er et tilbud for alle. Klubbene må sørge for å ha med ansvarlige for de yngste.

Veibeskrivelse til Einarbu
For å komme til Einarbu tar du av mot Mysen fra E18 i Ramstadkrysset (6 mil øst for Oslo). Etter 1
km kommer du til Susebakke, hvor du tar av sørøstover mot Trømborg. Etter drøyt 3 km, rett etter å
ha passert tunet på gården Øyerud, går det av en bomveg med skilt til Einarbu. Herfra er det snaut
1,5 km på grusveg opp til hytta.

Påmelding
Påmelding gjøres til Emilie Westli Andersen på mail ewa09@bbnett.no innen 14.april. Spørsmål
kan også rettes til tlf 954 70 299.

VELKOMMEN TIL EINARBU

