
 
MOT.TV 2009  
 
MOT.TV står for Miljø, Orientering og Trivsel i 
Telemark og Vestfold og er et fellestilbud til 
alle o-interesserte i de to fylkene i alderen 13 
til 16 år (født 1993-1996). MOT.TV vil i 
sesongen 2009 gjennomføre flere 
helgesamlinger og to ganger organisere felles 
reise og/eller overnatting til store o-løp. På 
noen opplegg vil også juniorer delta. Til høsten 
blir den en egen MOT.TV ungdomscup med fem 
kule o-løp, ledertrøyer og sammenlagt 
poengkonkurranse.  

 

Sandefjord OK har gleden av å invitere alle i MOT.TV til felles 
overnatting lørdag 23. til søndag 24. mai 

i forbindelse med 15-stafetten og Knut Valstads Minneløp 
 
Vi har leid «Blåhaug» - Oslospeidernes hytte i Østmarka. Hytta ligger ca 400 meter fra 
samlingsplass på 15-stafetten og Knut Valstads Minneløp. Det er kun plass til 35-40 
personer på hytta, så først til mølla ...... Det er en fin teltplass på utsiden av hytta, så vi 
skal nok få plass til alle som vil overnatte. I hytta er det overnatting på madrass/ 
flatseng på gulv. Det er ikke dusjmulighet på hytta. 
 
Blåhaug har gode muligheter for fotball- og volleyballspilling. SOK tar med 1 fotball og 1 
volleyball.  
 

Program 

Lørdag 23. mai: Søndag 24. mai: 
13:00 Start 15-stafetten 

(Husk å melde dere på) 
08:30 Frokost. Vi smører en solid nistepakke! 
(Sandefjord OK kjøper inn mat) 

ca 17:00 Felles rusling til Blåhaug 09:15 Rydding og pakking 
19:00 Pizza og ledermøte 10:00 Felles rusling til arena 
23:00 Ro 11:00 Start Knut Valstads Minneløp 

(Husk å melde dere på) 
 

Ta med: 
� Nok klær 
� Toalettsaker 
� Brikke og kompass 
� Sovepose (og evt. laken dersom du ikke vil ligge direkte på en gammel madrass) 
� Nok mat til å holde ut fra du reiser hjemmefra til pizza kl 19.00 

 
Pris pr person blir ca 200 kr for pizza, frokost og overnatting. 
Hovedledere Lill-Ann Torp (93612240) og Arne Håkon Jørgensen, 
arjo02@handelsbanken.no (90526415). 
 
Alle ungdommer/klubber må ha med voksen ansvarlig, MOT.TV tur-reglene gjelder! 



Klubbvis påmelding på e-mail så snart som mulig og innen 11. mai.  


