TRIM MED ORIENTERINGSGRUPPA 2017
Barneturorientering - sykkelorientering - turorientering med fjellorientering
i fint og nært terreng til Tynset sentrum.
A: TURORIENTERING
Havern ( 1: 15000) med 40 poster.
Grønfjellet (1: 25000) med10 poster fjellorientering
i området Hugudalsvangan – Bratthøa.
NB: Det går en fin sti fra brua ved post 42 og den krysser skoggrensa like øst for nesen ved post 43. Denne stien er ikke tatt
inn på kartet.
Posene inneholder 2 kart og ett klippekort. Alle som tar minst 30 poster er med på trekning
av gavekort!
Søndag 11. juni markerer vi årets tur-O–sesong sammen med Barnas Turlag og Finn Fram
dagen. Vi samles ved travbanen. Merket fra Fv. 681 mot Kjæreng. Man kan også komme fra
fv. 30 . Vi er der fra kl. 11.00 - kl. 14.00. Vi spanderer pølse til grilling, samt saft, kaffe og
kaker. Natursti for barn og voksne som ønsker det.
Travbanen er i år et godt utgangspunkt for både barne –turorientering, sykkel-o og vanlig
tur-o.

B: SYKKELORIENTERING
I år er postene plassert opp mot Aabrua- over den og videre
langs den gamle veien i Bygda - til Telneset,
samt noen i nærheten av travbanen- Brekka.
Kart og klippekort kr. 50,Ekstra klippekort kr. 25.
Trekning av premier blant de som har tatt minst 12 poster.

C: BARNETURORIENTERING
Eget tilbud til barn f. 2003 eller senere. Det er satt ut 20 poster i nærheten av Kjæreng
grendehus og travbanen. Kart: Havern (målestokk 1:10000)
Pose med kart og klippekort koster kr. 50,- Ekstra klippekort er gratis.
Alle som har tatt minst 15 poster er med på trekning av mange premier.
NB! Barne tur-o teller også med i sammendraget for supertrimmer.
D. SKIORIENTERING
Postene telles med i sammendraget for supertrimmer.
E: TRENINGSLØP
Du kan samle poeng til felles premiering ved å delta i treningsløp: 5 poeng pr. løp, maks 20
poeng. Se sesongprogram eller o- gruppas hjemmeside. (Tynsetidrett.no)
Turorienteringskonvolutter med kart og klippekort kan kjøpes hos Alvdal/Tynset sport, Tynset
eller hos Circle K, Tynset.
For Tynset idrettsforening, orienteringsgruppa er det viktig for tildelingen av midler fra
Norges idrettsforbund, å registrere hvem som deltar på turorientering. På grunnlag av antall
deltakere gis det tilskudd til klubben. Derfor er det lagt ut lister på utsalgsstedene for tur-okonvolutter, som det oppfordres å fylle ut.
Alle poster står ute t.o.m. 17. september
Klippekort som skal registreres leveres til Sigrid Kalbækken innen 1. oktober 2017.
Mangler på poster som ikke kan repareres på stedet meldes til Sigrid Kalbækken tlf.
98424352.
Alle som har samlet minst 75 poeng er med på trekningen om å bli årets supertrimmer.
Merker for turorientering kan kjøpes på avslutningskvelden for o-gruppa i Varmestua på
Skistadion søndag 20. okt.
Vi øsker alle en fin tur-o-sesong 2017!

Hilsen trimutvalget i orienteringsgruppa.
Per Olav Bekken, Johan Arnt Johansen og Sigrid Kalbækken

