
Larvik OK inviterer våre medlemmer  

på klubbtur til 

  

  
 

 

Bli med klubben til Kongsberg i pinsen (19.5-21.5). Vi har nemlig booket 3 store leiligheter på arena i 

Funkelia skisenter. Totalt har vi 34 sengeplasser – så det bør være nok til alle som har lyst! Alle de 3 

løpene går i Funkelia og det blir sikkert over 1000 o-løpere på plass i det fine terrenget på 

Kongsberg. Her kan du se innbydelsen til løpene! 

Program: 

Lørdag 19.mai 

09:45  Avreise fra Bommestad pendlerplass (v/RV40) 

12:00  Start ungdomsstafett (11-12 og 13-16/ 2 etapper)  

13:00  Start øvrige klasser (individuelt) 

18:00  Felles middag 

20:00  10-kamp  

 

Søndag 20.mai 

11:00  Start langdistanse (alle) 

15:00  Minst en 10-kamp 

18:00  Felles grilling 

 

Mandag 21.mai 

10:00  Start mellomdistanse  

11:00  Utsjekksfrist leiligheter 

  Hjemreise 

 

Overnatting: 

I Funkelia har vi booket 3 store leiligheter, hvor av 1 stk med 10 sengeplasser (4 soverom) og 2 stk 

med 12 sengeplasser (5 soverom). 

Dette er et flott leilighetskonsept midt i skibakken. Ved ankomst kommer dere til ferdig oppredde 

senger med sengetøy og ett stort og ett lite håndkle til hver. Men ta 

også med eget håndkle i tillegg.  Sluttrengjøring er inkludert, men må 

selv tømme søppel, ta oppvask og rydde huset.  

Leilighetene har sauna, dusj/wc. Har fullt utstyrt moderne kjøkken. 
Stue/allrom: spiseplass, salong, peisovn, flatskjerm TV, gratis Internett 

(Wi-Fi). 

 

 

http://www.funkelia.no/overnatting
http://www.kolweb.no/pinselopet/hjem/


Larvik OK inviterer våre medlemmer  

på klubbtur til 

  

  
 

 

Mat: 

Alle tar med seg litt brødmat og favorittpålegg, så deler vi alt under måltidene. Vi handler inn felles til middag 

og grillingen. Egne ønsker om drikkevarer ordner du selv, men vi holder klubbturer alkoholfrie.  

Penger: 

Klubben betaler overnattingen inkl. sluttrengjøringen 

som går på fellesbookingen. Klubben legger også ut 

felles innkjøp av mat. Dette blir så lagt på egenandelen 

til slutt. Startkontingenten på løpene og treningen 

dekkes også av klubben.  

Egenandelen er satt til 300 kr pr. pers + din andel av 

matkostnadene. Dette blir fakturert fra klubben i 

etterkant. 

Påmelding: 

Alle påmeldinger til klubbturen sendes til Per Olav på per.olav.gulbrandsen@lf-nett.no, eller klikk «SKAL» i 

vårt Facebook-arrangement i «LOK aktivitetsgruppe» så fort som mulig og senest søndag 13. mai. 

Merk også at klubben lager et eget arrangement i «LOK aktivitetsgruppe» for påmelding til 

ungdomsstafetten på lørdag. 

Husk for all del å melde deg på til løpene i Eventor også.   

lørdag - søndag - mandag 

Det er selvfølgelig lov å bare være med oss for bare en natt også, om dette passer bedre for deg. 

Vi håper dette blir en fantastisk sosial klubbtur for klubbens medlemmer i alle aldre. Vi vil gjerne ha med hele 

familien til våre yngste løpere også. Bli med oss på tur!  

Organisering v/treningskomitéen 

mailto:per.olav.gulbrandsen@lf-nett.no
http://eventor.orientering.no/Events/Show/9070
http://eventor.orientering.no/Events/Show/9071
http://eventor.orientering.no/Events/Show/9072

