
Velkommen til en ny o-sesong. 

Styret i Fossekallen IL vil med dette informere litt om sesongen 2014:  

Trening mandager: Ullerål skole  for barn/ungdom     kl. 18.00 – 19.00 

                           for alle andre            kl. 18.00 – 20.00 

Vi oppfordrer alle til å møte opp på Ullerål skole. Instruktør: Leif Inge/Tine Elisa. 

Klubbhuset:   Helgen den 1. – 2. februar skal vi rydde på rommet våres på loftet 

Lage nye hyller, merke dem og legge på plass igjen. Har du anledning bare ta kontakt med 

Erik Mælingen tlf. 92 43 03 13. Vi møter lørdag 1. feb. kl. 10.00. 

Årsmøte: Onsdag 12. mars kl. 18.00 på Klubbhuset 

Turorientering:   Sesongen starter opp 1. april. Vi har følgende kart Eggemoen, 

Valderstømoen, Hagasetra/Hvitmyråsen (Aklangen) og Vælsvann Øst med kulturposter. Vi 

har også egen turorienteringspose for barna. Skulle noen medlemmer ønske poser er det 

bare å ta kontakt med Marit 92291833 eller Ingeborg 99330363. Ellers blir de solgt på de 

første løpet vårt og i sportsforretningene i Hønefoss. Vi gir rabatter til medlemmene. 

Nytt av året er at vi har tenk å selge posene våre til bedrifter. Vi tar en tur rundt i mars. 

Ringerikeskarusellen: Tradisjonen tro starter vi opp den lokale o-karusellen 2. påskedag.  

med start fra Eggemoen mellom 14.00 og 16.00. I o-karusellen er det nybegynnerløype og 

løyper på 2, 4 og 6 km. Du velger sjøl løypelengde og starter når det passer uten noen 

forhånds-påmelding. De fleste karuselløpene går på torsdagskveldene, men det er også løp 

1. mai og et i august. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon 

Jonsokløpet og KM:   Lørdag 21. juni og Søndag 22. juni på Aklangen. 

Følgende melding fra Løpsleder  Leiv Inge Kjemperud:  

”I år er vi så heldige at vi får arrangere 2 dagers løp med KM mellomdistanse på lørdag og Pwt-cup 

for ungdom på søndag. Derfor har planleggingsfasen av løpet allerede startet siden vi år ikke 

krasjer med noen andre store arrangement! Dette kan virkelig gi klubben et ansikt utad! Jeg vil 

informere om at dette vil skje i helgen 21-22. juni 2014 og vi trenger så mange frivillige som mulig. 

Det vil da nærmere løpet bli sendt ut en funksjonærliste med tiltenkte oppgaver. 

For dere som har barn som er med i klubben så jobber vi med et sportslig opplegg for disse også, 

der kommer det en invitasjon til samling samme helg som har avslutning på Jonsokløpet på 

søndag. 

Send meg gjerne en tilbakemelding på hvem som kan slik at jeg kan notere dette ned, ta gjerne 

med om det er noen ønskede oppgaver samt prøveløping! ” 

 

Ta kontakt med Leiv Inge tlf. 41 62 79 37 eller Stryet 



Ellers skal vi arrangere et løp for NIMI lørdag 6. september på Mosmoen. Vi skal lære dem 

kart og kompass og lage et enkelt o-løp for dem denne dagen. Trenger en 5/6 personer. 

Kommer tilbake med nærmere informasjon. 

Styret 

Marit  tlf. 92291833    Tom tlf. 90677422     Ole tlf. 40407314    Ingeborg tlf. 99330363 

 


