
  INNBYDELSE 

  

PS! Vi lager også en ungdomstur til Borås i Sverige 10-12.november. Sprint i dyreparken på søndag! 

 

KLUBBTUR TIL BLODSLITET 2017 

Fredag 20.10 – 21.10. 

 

Larvik OK inviterer til klubbtur til Blodslitet i Fredrikstad lørdag 21.oktober. Blodslitet er Norges 

største o-løp på høsten med ca. 1500 deltakere. Det er fellesstart for alle klasser, og lange løyper.  

 

Vi har forhåndsbooket 23 plasser på «Badehotellet i Sarpsborg» natt til lørdag og hjemtur etter 

løpet via Color Line med buffét-middag fra Strömstad. Du kan melde deg på hele eller deler av 

programmet vårt.  

Program 

Fredag: 

16:30 Felles oppmøte Bommestad (vestre 

pendlerplass). Gi beskjed om du møter 

her! 

17:30 Horten (Bastø-Fosen) 

18:30 Ankomst Quality Hotel Sarpsborg  

19:00-21:00 Badeland & Superland 

 

Lørdag: 

6:30-10:00 Frokost på hotellet (fri vurdering etter din starttid i Blodslitet)  

10:00-12:45 Blodslitet - start ulike klasser (25min å kjøre fra hotellet) 

16:00 Oppmøte ferjeterminalen Strömstad 

17:00 Avgang Strömstad m/Color Line  

(frammøte i buffét-restauranten) 

19:30 Ankomst Sandefjord 

20:00 Hjemme 

  

Hotell 

Quality Hotel Sarpsborg ligger like ved E-6 nord for Sarpsborg. 

Vi har booket inn 23 plasser fordelt på 4-sengsrom, 3-

sengsrom, dobbeltrom og enkeltrom. Romkombinasjonen justeres etter påmeldingsfristen vår.  

Blodslitet 

Det er påmelding i Eventor, men dessverre har de forhåndsbetaling med bankkort av hver enkelt påmeldt. 

Dette er klønete for vår klubb, som dekker startkontingenten i Norge. LOK ønsker å omgå dette ved å lage 

egen klubb-påmelding i Eventor. Her melder du deg på til klubben. Så ordner vi påmelding til selve løpet 

og betaler korrekt beløp.   

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sarpsborg/quality-hotel-sarpsborg/
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Arena er Skauen gård i Onsøy. Merket fra RV 110 ved YX-stasjonen Solgård. Det er 25 min. kjøring fra 

hotellet vårt. 

Her finner du info om Blodslitet (innbydelse, klasser og løypelengder) 

Color Line 

Vi har en gruppebooking med bilpakker og buffét samlet om bord for alle. Du blir med på hele pakken på 

Color Line, ellers må du rett og slett booke selv. Vi trenger bilnummeret ditt til påmeldingen. 

Pris 

Egenandelen for turen er 200 kr pr. pers, og blir fakturert fra kasserer i etterkant. Dette inkluderer hotell 

(fredag-lørdag), frokost lørdag, Color Line hjemover inkl. bil og buffét.  Det er en meget god pris! 

Vi dekker ikke Bastø-Fosen, bading og kjøring. Disse kostnadene fordeles internt i hver bil. Prisen i 

Badeland er 145 kr pr. pers. 

Påmelding 

Det er påmeldingsfrist både til selve løpet, Blodslitet og klubbturen tirsdag 10.oktober kl. 22:00.  

Du melder deg på løpet her: http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2251  

Klubbturen melder du deg på ved å sende e-post (per.olav.gulbrandsen@lf-nett.no), Messenger eller SMS 

(41300777) til Per Olav. Husk å melde ønsker om romfordeling og ditt bilnummer. 

Onsdag 11.oktober melder vi om endelig antall og fordelinger både til hotellet og Color Line.  

Kjøring 

Trenger du å sitte på med noen, melder du dette ved påmelding. Så skal vi organisere dette i ledige biler.  

Bli med på klubbtur! 

O-hilsen fra Larvik OK 

v/treningskomitéen 

 

 

 

http://blodslitet.no/
http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2251
mailto:per.olav.gulbrandsen@lf-nett.no

