
Sommerferie løb 2016 

Her er lidt inspiration, hvis sommerferien skal krydres med 
orienteringsløb næste sommer. 

 

Den 24.-26. juni: Vestjysk 2-dages i Husby. Se O-service: www.o-service.dk 
Et fint løb i det, som Gormløbere ofte har deltaget i. 
 
Den 29. juni – 2. juli: Arctic Midtnight Orientering (AMO).  Se http://iog.9net.dk/wordpress/ 
Ultimativ natur- og orienteringsoplevelse. Spørg Inger og Erik eller Asta og kk. 
 

Den 1. -3. juli: Vikingedysten: Se O-service: www.o-service.dk 

Gorm plejer at være repræsenteret. Mulighed for at vinde vikingesværdet for de unge og øksen for 
de ældre Vi måtte afgive øksen i år efter at have haft den de seneste 3 år. 
 
Den 7.-10. juli: Sørlandsgaloppen i Norge. 4 dages løb som starter med Sprint om torsdagen i 
Lillesand, og herefter Mellemdistance og Langdistanse i Høvåg og der sluttes med jagtstart om 
søndagen. Se mere på: www.sg2016.no 
 
Den 9.-16. juli: 5. Tour o Swiss. Et 5 dages løb rundt i Schweiz.” 5 Orienteeing Events, 5 Wold 
Heritage Sites and 5 Touristic Highligts.”  Se mere på: www.tour-o-swiss.ch 
 
Den 15.-17.juli: Hallands 3-dages i Sverige. Dette er Gorms klubtur 2016 – information følger. 
Se mere på : http://www.orientering.se/Distrikt/HallandsOrienteringsforbund/Hallands3-
Dagars/2016/ 
 
Den 19.-21. juli:: Læsø 3-dages. Se O-service: www.o-service.dk 
 
Den 23.-29. juli: O-ringen i Sälen i Sverige. Meget stort arrangement med mere end 15.000 løbere. 
Der er 5 etaper, med hviledag om onsdagen. KÆMPE oplevelse 
Se mere på: www.oringen.se 
 
5. – 14. august: WMOC. VM for ”veteraner. Alle over fyldt 35 kan være med. Afvikles i Tallinn, 
Estland. Spørg Poul Erik eller Hans Chr. Strib. 
Se mere her: http://wmoc2016.ee/ 
 

Den 20.-28. august: VM –WOC i Sverige nær Strömstad og Tanum. Med 6 publikumsløb. 
For de der vil kombinere ferie, o-løb med at se de bedste danske orienteringsløbere vinde 
medaljer er det her man skal være med. 
Se mere på: http://www.woc2016.se/images/Invitation_Rocky_Orientering_Circus-en_151030.pdf 
 
Der er mange flere fine sommerløb rundt i Europa: se i denne kalender: http://cal.worldofo.com/ 
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