
   
 
 
 

Hei alle deltakere til årets Camp Guardamar!  

 
Her kommer litt felles informasjon 1 uke før samlingen! Vi blir en bra gjeng på til sammen 18 
deltagere fra Østmarka og Raumar. Dette betyr at forholdene ligger godt til rette for en fin tur med 
mye moro underveis og bra trøkk på treningene!  I tillegg vil det også være løpere fra andre norske 
klubber til stede. Vi satser på å få til en del felles treninger her.  
 
Oppmøte 
Hver og en må komme seg til Gardermoen selv. Oppmøte på Gardermoen er senest 1 time 45 min.  
før flyavgang, dvs. kl. 05.15. Oppmøte er ved informasjonstavlen (cirka midt i terminalen). Du sjekker 
selv inn. Alle i Østmarka har fått tilsendt billetter til Alicante. Si fra hvis du har behov for at vi printer 
disse for deg. På flybilletten din står det hva du kan du ta med deg av bagasje (lett håndbagasje + 2 x 
23 kg innsjekket). Husk at vi skal ha alt inn i leiebilene, så fint om du pakker kompakt. All bagasje må 
merkes med passasjerens navn, adresse og telefonnummer. 
 
Flyreiser 
Avreise: Oslo Gardermoen – Alicante: DY1790 - 19 feb. 2022 – kl. 07:00 - 1045 
Hjemreise: Alicante - Oslo Gardermoen: SK 4676 – 25 feb. 2022 – Kl. 11:20 – 15:15  
 
Ankomst og transport på samlingen 
Etter landing i Alicante er første punkt å få alle gjennom innreisekontrollen på flyplassen. Deretter er 
det bagasjeutlevering og henting av leiebiler før vi kjører til La Marina Resort. Dette er en kort 
kjøretur på ca. 25 minutter. Vi har leid to 9-setere under oppholdet. Det kommer til å bli trangt fra 
flyplassen til Campen. De fleste øvrige dager er det lite kjøring til treningene, så der kommer vi ikke 
til å ha noe problem. Ved ankomst resorten, må alle ha passet klart da det benyttes ifm. innsjekk. Her 
får vi utdelt nøkler til hyttene og armbånd som gir oss tilgang til alle faciliteter på resorten 
(restaurant, treningssenter, SPA, etc).  
 
Opphold - mat og overnatting 
Vi har 5 bungalower, hver med plass til 4 (ev. 5) personer. Du trenger ikke ta med håndklær eller 
sengetøy, da dette er inkludert. Romoppsett kommer senere, men om det er noen ønsker tas det 
opp med reiselederne. Det er TV + gratis trådløst internett i hver hytte. 
 
Det blir servert frokost og middag hver dag i restauranten, lunsj lager vi selv. Frokost er kl. 0800 og 
middag kl. 1900. Utenom disse måltidene må all mat/snacks handles inn selv. Mercadona på området 
skal være åpent fra 0930-2130 (ikke søndag). Ellers er det siesta i Spania fra 14-17.  
 
Pass på å få i deg nok væske under oppholdet. Hver hytte kjøper inn vann og handler lunsj selv. Ta 
vare på kvitteringer. Når det gjelder matintoleranser og allergier, så har vi meldt ifra om dette og fått 
bekreftet at det er mottatt. Vi vil følge det opp med restauranten når vi kommer frem. Ellers er det 
normalt bedre utvalg for allergikere i matbutikkene i Spania enn hjemme.  
 
Inne på campingområdet er det styrkerom med spinningssykler som kan brukes. Det er cirka 700 
meter til stranda, og det er et utendørsbasseng som ikke er oppvarmet (kan heller ikke garantere at 
det er åpent på denne tiden). Ellers er det mulighet for mange andre aktiviteter. 
 



Treninger 
Det beste tekniske treningsterrenget er der vi bor, dvs. det er bare snøre på seg skoa så er det rett ut 
i et eldorado! Øktene vi skal gjennomføre er varierte med alt fra sanddyne terreng til små raviner og 
sprint. Det vil bli satt maks varighet i tid pr økt. Øktene er laget for A- til elitenivå, men vi vil også 
prøve å tilrettelegge for enklere nivåer for de som har behov for det. Vi vil i tillegg lage et opplegg 
med skygging på noen av øktene for de som ønsker det. Vi trener sammen på alle øktene. 
 
Til sammen har vi 32 økter å velge blant. Noen av disse er vist utsnitt av under. 
 

  
 
Øktene er i lengde tilpasset et høyt ferdighetsnivå, det er derfor viktig at man justerer trenings-
mengden og lengden ut fra eget beste. Det er viktig å unngå belastningsskader. Det blir lagt opp til 2-
3 høyøkter i løpet av uka og minimum en prioritert økt om dagen som bør løpes. Vi legger opp til 
korte tekniske økter. Høyøktene vil sannsynligvis være en sprintøkt i Cehegin (søndag), en SI-økt med 
tidtaking (tirsdag) og en stafettøkt (torsdag). Mer detaljer rundt disse øktene kommer vi tilbake til. 
For de sprekeste er det tilbud om to felles o-tekniske økter hver dag. For ekstra teknisk utfordring 
anbefales øktene der det er lagt opp til nattorientering. De som vil kan derfor ta med egen lykt. 
  
Sist, men ikke minst, vi venter på de som fortsatt trener! Om noen vil løpe hele treninga eller bruker 
lang tid, så venter vi. Derfor er det viktig at alle tar med fullt skift, drikke og litt mat på treningene. 
 
Regler 
Det er som vanlig totalforbud mot alkohol på en slik samling i regi av Østmarka OK. Ved brudd på 
denne regelen vil det føre til hjemreise samme dag på egen regning. Det vil være et krav at hyttene 
er i like god stand/ryddig under hele oppholdet. All skade på hytter vil føre til erstatningskrav hos de 
som har ødelagt noe i hytta. Reiseledere vil se etter at hyttene holdes i orden under oppholdet.   
Det vil være stilletider mellom 23.00-07.00 om morgenen, dette skal respekteres!  



Klima 
Værtypen i Alicante er som regel tørt fint vær med mye sol. Likevel er det en usikker årstid med tanke 
på vær og klima. Derfor må det tas med klær til alle forhold! Gjennomsnittstemperaturen i 
Guardamar er ca. 15 grad i februar, som jo er relativt behagelig. Sjøen er også like ved med en 
gjennomsnittstemperatur på ca. 12 grader for de tøffeste. Det blir fort kjølig på kveldene når solen 
går ned og på morgenene før solen varmer kan det også være litt kaldt. 
 
Smittevern 
Vi skal bo mange sammen i 6 dager med ganske mye trening. Derfor blir det viktig å holde seg frisk. 
Alle må derfor stille med sin egen antibac som skal brukes så mye som mulig, i tillegg til ansikts-
maske. Denne må benyttes innendørs på alle offentlige steder, samt utendørs når man ikke kan 
holde 1.5 meter avstand til andre. Utenom det er det vanlige hygieneregler som gjelder, vaske 
hender før mat og etter toalettbesøk osv.  
 
Restauranten og SPA senteret er kanskje der risikoen for smitte er størst. Her skal det være gjort 
tiltak fra resorten for å redusere risiko, bl.a. servering ved bord og gruppevis inndeling. På trenings- 
og SPA -avdelingen er det antallsbegrensning hvor mange som kan oppholde seg samtidig. 
 
Forsikring 
Alle må huske å ta med helseforsikringsbevis for reisen. Dette er utøvernes eget ansvar. Om noe 
skulle skje på turen er det legekontor i nærhet av vårt bosted. Med forsikringsbevis vil da behandling 
være gratis, om ikke blir det veldig kostbart. Så husk dette!  
 
Sightseeing 
Vi prøver å legge opp til at det ikke bare er trening, mat og hvile. Vi planlegger bl.a. med en tur inn i 
landet, samt at det blir mulighet for shopping.  
 
Husk! 

• Printe reisedokumenter 

• Grønt koronasertifikat (minimum 2 doser), hvis kun 1 dose må man sannsynligvis vise frem 
dokumentert godkjent negativ test (på spansk eller engelsk).  

• Innreiseskjema må være fylt ut maksimum 48 timer før innreise til Spania, dvs. tidligst 
torsdag kl. 1100. 

• Gyldig pass, dvs. at det ikke er gått ut på dato ved hjemreise  

• Forsikringsbevis for helseforsikring. Sjekk hvilken dekning du har! 

• At man ikke blir syk like før avreise slik at man unngår karantene (og må bli hjemme!)  
 
Pakkeliste 

• SI pinne (forsøk å låne en om du ikke har) 

• Kompass (ta med reserve om du har) 

• Postbeskrivelsesholder og GPS-klokke om du har 

• En A4 kartpose ekstra 

• O-sko og joggesko til trening 

• Treningstøy, nok til to økter om dagen i 6 dager (det er mulig å vaske tøy på fellesvaskeriet) 

• O-legger, ev. en gammel treningsbukse og langermede trøyer i områder med stikkebusker  

• Østmarka overtrekkstøy. Si fra hvis du mangler! 

• Tøy til kaldt vær  

• Tøy til sol og varme  

• Solkrem, badetøy og raske solbriller 

• Toalettsaker  

• Sov-i-ro ørepropper 

• Antibac  

• Munnbind for hele uka 



• Antigene hurtigtester 

• Skiftetøy, nok til 6 dager med mye aktivitet  

• Tøfler/ullsokker til å bruke i hyttene  

• Drikkeflaske 

• Mat til den første dagen (første felles måltid er kl. 21.00 ankomstdagen) 

• Badehette og strandsandaler til SPA (2 gratis besøk inkludert) 

• Ladere og andre duppeditter  

• Kontanter, bankkort 
 
Reiseledere for turen er:  
Terje Linløkken, tlf. +47 90 100 500 
Odin Tellesbø, tlf.  +47 911 34 173 
 
Ved sykdom eller smitte inn mot samlingen skal det gis beskjed til reiseledere umiddelbart.  
Lykke til med pakking og siste forberedelser, vi gleder oss til samling :)  
 


