
Larvik OK inviterer klubbens medlemmer  

På ny klubbtur til 

  

 

Årets største o-løp i Norge er O-festivalen i Sarpsborg helgen etter St.Hans. Fredagens sprint går i Sarpsborg 

sentrum, mens løpene lørdag og søndag går fra Rudskogen Motorsenter.  

Vi har booket oss inn på hytter på Bevø camping ved sjøen syd for Fredrikstad. Dette er familiecamping med 

mange hytter og kort vei til badestranden.   

Vi har forhåndsbooket 5 hytter med plass til 4 pers i hver. 

Altså totalt 20 plasser. Det blir foretatt en justering av antall 

hytter etter påmeldingsfristen 6. juni.  

Program: 
Fredag 24. juni 

  Reise til Østfold (avtales direkte med sjåfør) 

17:00  Start sprintløp i Sarpsborg sentrum 

  Middag spiser vi i forbindelse med løpet 

Lørdag 25.juni 

11:00  Start langdistanse Rudskogen Motorsenter  

Ettermiddag Om nok yngre løpere blir med får vi til en 10-kamp på Bevø camping  

19:00 Felles middag på restaurant i Fredrikstad (forslag mottas) 

Søndag 26. juni 

Morgen Utsjekk av hyttene 

10:00  Start mellomdistanse Rudskogen Motorsenter 

  Hjemreise 

Overnattingen: 

Bevø camping er et stort anlegg med et bredt tilbud av aktiviteter. I 

anlegget inngår også servering, men vi vet ikke hva dette innebærer. 

Ting som må tas med er: laken, pute og dynetrekk. Hyttene er 

disponible fra kl. 15.00 og avreise senest kl. 11.00. Vi bestiller utvask, 

slik at vi kan dra raskt søndag morgen. 

Mat: 

Hvert enkelt hytte ordner mat selv, med unntak av felles middag på 

restaurant lørdag kveld.  

Reise: 

Selve reisen ordner hver enkelt bil selv. Dere velger om dere ønsker å 

kjøre Bastø-Fosen begge veier, eller evt. Color Line/Fjord Line hjem på 

søndag ettermiddag. Vi avtaler nærmere om kjørekabalen når vi vet 

hvem som blir med. 

http://www.o-festivalen.no/
http://www.bevo.no/
http://www.bevo.no/


Larvik OK inviterer klubbens medlemmer  

På ny klubbtur til 

  
 

Penger: 

Klubben betaler overnattingen. Egenandelen blir ca. 250 kr, og blir fakturert fra klubben i etterkant. Kjøring 

og ferjebilletter tas utenfor klubben, og gjøres opp direkte til hver enkelt sjåfør. 

Påmelding: 

Vær rask med din påmelding til klubbturen i Eventor. Finner du ikke fram i Eventor, kan du melde deg på til 

Per Olav på per.olav.gulbrandsen@lf-nett.no eller SMS 41 300 777, så fort som mulig og senest innen 

6.juni.  

Merk at vi kommer til å justere antall hytter og betale 7. juni.  

Husk videre egen påmelding for hvert løp i Eventor også med frist 6. juni. 

Blir du med oss på klubbtur til O-festivalen? 

Organisering v/treningskomitéen 

 

 

 

http://eventor.orientering.no/Activities/Show/1627
mailto:per.olav.gulbrandsen@lf-nett.no

