
  
  

INFORMASJON FOR 
REKRUTTER  

  
Velkommen til Frol IL Orientering. I dette heftet finner du informasjon om de grunnleggende karttegnene, 
hvor og når de ulike orienteringsløpene O-sjuere, bygdakamper er mm.   
  
For mer detaljert informasjon anbefales det å gå inn på facebook siden: Frol  
Orientering-rekruttering, og nettsiden: frolil.no - velg Orientering, så rekruttering.  
  
Ber dere spesielt legge merke til vårt tilbudet om Leik og morr-O for barn 6-12 år som starter mandag 
6.mai. Et gratis tilbud som alle, uavhengig om de er med på nybegynnerkurs eller ikke, kan være med på.  
  
Det er ikke noe krav, men alle oppfordres til å bli medlem av Frol IL for å støtte klubben. Frol dekker 
deltakeravgift på TA-sprint og andre kretsløp for alle barn som er Frol-medlem. Dere vil også få rabaterte 
priser på G-sport og Intersport på 20-30% hvis dere er medlemmer.  
https://frolil.no/bli-medlem/?avdeling=hovedlaget  

  
  

 
  
Kontaktinformasjon: Leder   Eskil Rønning    eskil_86@hotmail.com  
        Gro Teodorsen             groteo@yahoo.com          

Lena Alstad                   Alstadlena@gmail.com  
Randi Ulseth    Ott-mun@online.no   

    Astrid Svendgård astridsvendgard@yahoo.com 

  
  

  



Hva er orientering?  
Orientering handler om å finne frem til bestemte steder (poster) i terrenget ved hjelp av kart der postene er 
tegnet inn. Postene skal oppsøkes innen kortes mulig tid og i en bestemt rekke følge.  
  
Tur orientering er det samme som beskrevet ovenfor men da står man fritt til å velge antall poster man ønsker 
å ta og hastigheten man finner postene på. Egner seg godt som en familieaktivitet og trening i starten for å 
komme inn i orientering.  
  
Kunnskap om kart og kompass er alltid lurt og viktig å ha når man skal ut på tur i naturen.   
  
Vanskelighetsnivå:  
Det er 4 ulike vanskelighetsnivå i orientering:  
1. Nybegynnerløype- N-løype  
2. C2 og C5 (tallet står for antall kilometer løpet er)  
3. B3  
4. A4 og A6 (elite/ekspertnivå)  
  
Nybegynnere SKAL alltid løpe KUN nybegynnerløyer det første året de er med. Dette for å skape mestring og 
trygghet når de skal løpe alene i naturen. Det blir nok variasjon og vanskelig uansett, da stedet hvor O-sjuer og 
Bygdakamp varierer fra uke til uke. SE EGEN LISTE lengre ned i infoheftet.  
  
NØDVENDIG UTSTYR:  
Kompass, brikke, gode løpe sko og gjerne løse treningsklær.  
  
Informasjonshefte:  
Barna vil få utdelt et informasjonshefte om orientering første kurskveld. Denne boken er ment å fungere som 
en hjemmelekse. Gjør gjerne oppgavene sammen med barna så dere lærer i lag med dem og forstår selv hva 
orientering dreier seg om. DET LIKER BARNA!  
  
SPØR OSS!  
ALLE vi som er medlemmer i Frol orientering er gjerne behjelpelig når som helst til å svare på spørsmål om alt 
dere måtte lure på. Huk tak i en av oss og spør. De som har på ORANGE vester er på alle arrangementer for 
dere nybegynnere og ønsker veldig gjerne å hjelpe dere med alt det måtte være.  
  
Løp, påmelding og kostander:  
Etter hvert får dere (barn og foreldre) høre om andre løp enn O-Sjuer. Da er vi i rekruttering behjelpelig med 
påmelding og fortelle dere hvordan dere evt. kan gjøre dette selv etter hver.   
  
Disse løpene er akkurat det samme som O-sjuer og Bygdakamper. Forskjellen er at det er flere folk med og det 
er et enda bedre arrangement. Alle får start nr. og alle barn får premie.  
  
Hvis barna deltar på løp (ikke O-sjuer og Bygdakamp) blir dette dekket av klubben dersom man er Frol medlem 
og det er alltid full premiering for barna. Barna synes slike løp er kjempemoro og det er alltid stas med premie.   
  
Datoer verdt å merke seg:  

- 28.april: Åpningsdag O-trampen (turorientering) i Børsåsen 
- 1.mai: Blåveisløpet og Finn-fram dag i samarbeid med Barnas Turlag 
- 27-28.september: avslutningsleir for rekrutter med mase leik, moro og god mat 	 



KURS	I	ORIENTERING	  
	 

Frol IL Orientering ønsker velkommen til 
nybegynnerkurs i orientering  

• Varighet: 3 kurskvelder (nr. 2 og 3 i forbindelse med klubbløpet O-sjuern)  

• Datoer: 9.april, 10.april og 15.mai  

• Passer for: barn/unge fra 3.-7. klasse  

• Pris: kr. 500,- (gjelder for 1 barn m/foresatt), og inkluderer brikke, kompass, buff, lærehefte, 
oppfølging og kart på klubbløpene 10.april og 15.mai.  

• Påmelding: påmelding ved oppmøte første kurskveld, Vipps eller kontant  

• Arrangør: Rekrutteringskomitéen, Frol IL Orientering  

Første kurskveld holdes ute ved NORD universitet (Røstad) 9. april kl. 18.00. Følg merking fra parkeringsplass.  

Lurer du på noe? Kontakt leder i rekrutteringskomitéen, Eskil Rønning, på eskil_86@hotmail.com eller tlf. 90 
11 59 21.  

Legg deg gjerne til i Facebook-gruppa vår «Frol Orientering – Rekruttering» også. Der vil du til enhver tid finne 
relevant informasjon om klubbløp, treninger etc., samt at du kan stille spørsmål til oss i 
rekrutteringskomitéen.  

  

Leik og morr-O  

I år som i fjor vil det bli egne rekruttreninger, Leik og morr-O, for barn i alderen 6-12 år. Dette skal være et 
opplegg preget av mye leik, og ikke nødvendigvis bare «kart og kompass».  

Treningene vil foregå på mandager kl. 18 ved Frol barneskole, og første trening blir 6.mai. Deretter 13.mai, 
20.mai, 27.mai, 3.juni. Datoer for høst: 26.aug, 2.september, 9.september, 16.september.  

Dette er et GRATIS tilbud, men vi vil oppfordre alle til å melde seg inn i Frol IL.  

Kom å bli med, også du som ikke har vært på nybegynnerkurs! 

  
  
  



Karttegn  
  
Farger:  
  

 
 
 
 
Karttegn:    

 
  
  



Oversikt over Frols orienteringsløp 2019 
  
Dato Arrangør Arrangement Kart / Sted Kommentar 

10.april Frol O7-1 Hegle Fri start 1800-1930 

24.april Skøynar BK1 Vårtun/Nesheim Fri start 1800-1930 

1.mai Frol 

Blåveisløpet / Finn 
Fram dag.              I 
samarbeid med 
Barnas turlag Børsåsen Kl 1100 - 1300 

8.mai Verdal BK2 ? Fri start 1800-1930 

15.mai Frol O7-2 Banmyra Fri start 1800-1930 

22.mai Frol O7-3 / BK3 Langåselva Fri start 1800-1930 

29.mai Frol O7-4 Gjeldsåsen Fri start 1800-1930 

5.juni Skøynar BK4 Lundsbustaden ved Torsbustaden Fri start 1800-1930 

12.juni Frol O7-5 Storlidalen Fri start 1800-1930 

19.juni Frol O7-6 Vulusjøen / Skallstuggu Fri start 1800-1930 

14.aug Frol O7-7 Lavøya Fri start 1800-1930 

21.aug Frol O7-8 Jamtknepet Fri start 1800-1930 

28.aug Verdal BK5 ? Fri start 1800-1930 

4.sept Frol O7-9 Storåsen Fri start 1800-1930 

11.sept Frol BK6 Staupshaugen Fri start 1800-1930 

18.sept Frol O7-10 Momarka Fri start 1730-1900 

25.sept Frol Natt-O Banmyra Treningsløp. Ca kl 1930. 

 
O-sjuer (O7) er treningsløpene i Frol. Her er det ulike løyper og vanskelighetsnivå å velge mellom for barn, 
voksen og veteraner. Noen løper og noen går. Løpene arrangeres i nærområdet på Levanger, og foregår på 
onsdager i april, mai, juni, august og september. Nærmere informasjon om løpene blir lagt ut på hjemmesiden 
og facebook. Påmelding og kjøp av kart gjøres på arena før start. Premie til alle med minst 7 deltakelser. 

Kr 50,- pr. løp inkl. kart, plastlomme og evt leiebrikke. Max. 150,- pr. familie. 

Bygdakamp (BK) er helt likt arrangement som o-sjuern. Bygdakampen er et samarbeid mellom Frol, Verdal OK 
og Skøynar OK (Skogn). Premie til alle barn med minst 3 deltakelser og voksen med 6 deltakelser. 

Blåveisløpet er et tradisjonelt kretsløp med deltagere fra hele Trøndelag med klasser for alle aldre. Påmelding 
på eventor.orientering.no eller på Arena. Premie til alle barn opp til 14 år og vinnere. Frol betaler påmelding 
for alle barn og ungdommer som er Frol medlem. 

Natt-O. Treningsløp. Gratis deltakelse. Påmelding på stedet. Ingen servering. Fri start ca kl 1930-2000 når det 
er mørkt nok. 


