Invitasjon ”OrkangerMester 2011”, lørdag 25. juni 2011 i Idrettsparken
Orkanger Aktivum er en paraplyorganisasjon for 16 frivillige lag og organisasjoner på
Orkanger. Tidligere har organisasjonen arrangert den årlige Orklamartnan, hvor det blant
annet inngikk en rulleskistafett med internasjonal deltagelse.
Fra år 2000 endret organisasjonen konsept for arrangementet, ved at det ble en mer
kulturhistorisk festival. Det ble imidlertid i forbindelse med Orkanger IFs
100-årsjubileum i 2001 innført en triathlonkonkurranse med navnet ”Bråttåbjønnj”, som
har vært avviklet hvert år.
Som arrangør samarbeider vi også med Orkanger IF om en uhøytidelig lagkonkurranse
som har fått tittelen ”OrkangerMester”. Konkurransen ble arrangert for første gang i
2009. Tidligere vinnere er Svorkmo/NOI (2009) og Orkanger IF (2010).
Din klubb blir herved utfordret til å stille lag i årets utgave av ”OrkangerMester”
lørdag 25.juni 2011. Konkurransen starter kl.13:45.
Hovedarena for ”Orkangermester 2011” blir i Idrettsparken, og årets konkurranse sees
som en del av markeringen av Orkanger IF`s 110 års jubileum.
For øvrig så finner man hele programmet for arrangementet Orkanger 2011 på Orkanger
Aktivums hjemmeside www.orkanger-aktivum.no.
”OrkangerMester 2011” planlegges med 6 lag, hvert lag med 4 unge lokale
idrettsutøvere. I tillegg jobbes det med å skaffe utøvere til et såkalt ”Kjendislag”.
Hvert lag skal bestå av 2 kvinner og 2 menn, ingen av disse skal være over 25 år.
Alle 4 deltakerne skal benyttes (se for øvrig forutsetninger).
Vi ser for oss følgende 7 øvelser (gjennomføres i rekkefølge):
1. Sykkel (kun tillatt med Offroad med minimum 2” dekk), løype på ca. 3 km.
2. Gå på stylter, løype på ca. 50 meter
3. Kjøre trillebår, løype på ca.400 meter
4. Presisjonsskyting håndball
5. Sykkel (kun tillatt med Offroad med minimum 2” dekk), løype på ca. 2 km
6. Presisjonsskyting fotball
7. Løping, løype på ca. 1 km
Deltakende lag må selv stille med sykkel (påbudt med hjelm), arrangør ordner med stylter
og trillebår.

”OrkangerMester 2011” foregår som en fortløpende stafett, men med noen
forutsetninger;
• Øvelse 2 og 3 skal utføres av samme person, dvs stylter og kjøre trillebår.
Deltaker i øvelse 1 skal være ”ballast” i trillebåren.
• Øvelse 4 og 5 skal utføres av samme person, dvs presisjonsskyting håndball og
sykkel
• Øvelse 6 og 7 skal utføres av samme person, dvs presisjonsskyting fotball og
løping
Følgende klubber er inviterte til årets arrangement:
* Orkanger IF
* Orkla FK
* U & IL Glimt
* Orkdal IL
* Svorkmo/NOI
* Fjellmann IL
Vi håper alle de inviterte klubbene tar utfordringen!
Klubbene sender navn på kontaktperson og navn på deltakere med etappenummer til
Øyvind Togstad pr e-post innen mandag 06.juni 2011.

VIKTIG! Alle deltakerne møter på Nedre Rømme lørdag 25.juni 2011 kl.12:30 for
informasjon og gjennomgang av etappene.
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