
 

 

Innbydelse til Sport8 FINALE med påfølgende overnatting (13-16 år) 

og UFO Challenge 

Halden Skiklubb ønsker velkommen til finalen i Sport8-serien lørdag 10. september 2011. Det 

inviteres også til overnattingsleir for 13-16-åringer fra lørdag til søndag. I tillegg inviteres alle Østfolds 

9-16 åringer til å delta på UFO Challenge søndag 11. september, et sosialt og morsomt O-

arrangement i regi av Halden Skiklubb.  

Sport8serieløp 10. september 2011 

Frammøte:  Berg skole, Halden. Merket fra RV 21 mellom E6 og Halden sentrum. Parkering på 
samlingsplass.  

Kart:   Berg skole, 1:10000, ekv. 5 m, revidert 2011.  

Terreng:  Lettløpt terreng med mange ledelinjer.  

Start:   Første start kl 14:00. N-åpen har fri start.  

Klasser og løyper (ca-lengder): 

N-åpen:  2 km N-nivå m/ledsagerkart  

D/H 11-12:  2,5 km C-nivå  

D/H 13-14:  3,0 km B/C-nivå  

D/H 15-16:  3,5 km A/B-nivå  

 

Premiering:  Sammenlagt premiering direkte etter løpet.  

Kiosk:   Det blir salg av kaffe, kaker, brus og lignende.  

Dusj:   Mulighet for dusj i garderober på skolen.  

Startkontigent: kr. 60,- pr løper. Ingen etteranmeldingsgebyr.  

Løpsleder:  Hanne Lerche Raadal (hlr@ostfoldforskning.no, mobil 48066654)  

Løypelegger:  Jørn Nordbrøden 

PM, startlister og resultatlister vil legges ut på HSKs hjemmeside (www.haldensk.no).    
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Overnattingsleir for 13-16 åringer 10.-11. september 2011 

Umiddelbart etter løpet inviteres det til sosial samling og overnatting for kretsens 13-16-åringer på 

Berg skole. Overnatting skjer på hardt underlag. Ta med liggeunderlag og sovepose. Det blir servert 

middag lørdag og frokost søndag morgen. 

Deltageravgift: kr 100,- per løper, inkl overnatting og mat. 

 

UFO challenge søndag 11. september 2011 

Søndag 11. september ønsker HSK alle 9-16-åringer velkommen til å delta på UFO Challenge. Dette er 

en uformell lagkonkurranse med orientering og andre innlagte utfordringer underveis.  

Oppmøte:  Berg skole, kl 10 

Start:   Hemmelig sted – transport fra Berg skole kl 10.30 

Mål:   Høiåshytta (bagasje blir transportert til Høiåshytta) 

Dusj:   Muligheter for dusj i garderober på Høiås. 

Startkontingent: kr 50,- per deltager – dekker enkel bespisning på Høiås etter målgang. 

 

Påmelding 

Påmelding til alle de 3 aktivitetene via Palisoft: http://nydalen.idrett.no/pmdb/?arrid=1855.  
NB! Husk å krysse av for hvilke aktiviteter du ønsker å delta på!  
 
Påmeldingsfrist: mandag 5. september. Etteranmelding til Sport8serieløpet innen 9. september eller 
på samlingsplass fram til kl. 13.  
 

http://nydalen.idrett.no/pmdb/?arrid=1855

