
    

PM 
KLUBBTUR TIL BLODSLITET  

fredag 18.10 – 19.10.2019 

Det er hyggelig at så mange som 25 medlemmer i Larvik OK blir med oss på klubbtur til 

Blodslitet. Det er nå over 1.300 påmeldte til Blodslitet. Dessverre meldes det om litt 

ruskevær med nedbør, så det er nok lurt å ta med både regntøy og gummistøvler. Klubben 

tar med 2 telt, slik at alle får plass.  

 

Vi har 10 rom på «Badehotellet i Sarpsborg» fra fredag til lørdag. Og hjemturen etter løpet 

via Color Line med buffét-middag for 25 LOK-medlemmer fordelt på 7 biler. 

 

Program 
 

Fredag: 

ettermiddag Fri avreise hjemmefra  

og avgang med Bastø-Fosen 

 Ankomst Quality Hotel Sarpsborg  

 Fri tilgang til Badeland (de unge kan 

bade til 20:00, og spise etterpå)  

19:00-22:00 Buffétmiddag på hotellet  

(vi betaler drikke selv til kelner) 

 

 

 

Lørdag: 

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

10:00-12:45 Blodslitet - start ulike klasser (26 min å kjøre fra hotellet) 

16:30 Siste oppmøte ferjeterminalen Strömstad 

17:00 Avgang Strömstad m/Color Viking (frammøte i buffét-restauranten) 

19:30 Ankomst Sandefjord 

20:00 Hjemme 

  

Pris 

Egenandelen for turen er 500 kr pr. pers. Dette inkluderer hotell (fre-lør), frokost lørdag, Color Line 

hjemover inkl. bil og buffét.  Dette er en god pris! 

Buffétmiddagen på hotellet fredag kveld betaler man selv, og blir lagt til i egenandelen fra klubben 

etterpå. Barn under 12 år betaler 15,- kr pr år man er for middagen. 

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

https://www.google.com/maps/dir/Trondalen+barnehage,+Trondalsveien,+Gressvik/Quality+Hotel+Sarpsborg,+Bj%C3%B8rnstadveien+20,+1713+Sarpsborg/@59.2202093,10.8719501,14.75z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x464402a4a4e1663b:0x6e2f3f589c500fd2!2m2!1d10.8831481!2d59.2156859!1m5!1m1!1s0x464406b0d170244d:0xbca98be67fbfbce9!2m2!1d11.0647615!2d59.2961961!3e0


    

 

 

 

 

 

 

 

Hotell 

Quality Hotel Sarpsborg  

ligger like ved E-6 nord for Sarpsborg.  

 

Vi har booket inn 25 plasser fordelt på 4-sengsrom, 3-

sengsrom og dobbeltrom.  

 

Romfordelingen finner du i tabellen på siste side i 

dette PM. 

 

Blodslitet 

Går i år på kartet Sprinkelet med arena i Trondalen som er like vest for Fredrikstad sentrum. Det er 

26 minutter å kjøre fra hotellet. Terrenget er ganske typisk Fredrikstad. Det er en litt bratt kant for å 

komme ut av arena, men ellers er det ganske småkupert og i stor grad lettløpt med fint underlag.  

Her finner du all mulig info om Blodslitet (innbydelse, klasser og 

løypelengder). PM er nå også sluppet – les deg opp! 

Color Line 

Vi har en gruppebooking med 7 bilpakker og buffét om bord for 

alle. Bilnummer blir meldt inn på forhånd, slik at dere kun kan si 

hvem som er med i bilen. Husk passet ditt! 

 

Vi håper alle gleder seg til klubbtur! 

O-hilsen fra Larvik OK, v/treningskomitéen 

 

PS! Per Olav starter salget av O-boka 2019 på arena. Fint om de som 

tenker å kjøpe kan motta boka allerede på arena. Kjøp av klubben 

innebærer god provisjon rett inn i klubbkassa! 

 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sarpsborg/quality-hotel-sarpsborg/
http://omaps.worldofo.com/index.php?st=sprinkelet&a=s&submit=Search
https://www.google.com/maps/place/Trondalen+barnehage/@59.2156886,10.8809594,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464402a4a4e1663b:0x6e2f3f589c500fd2!8m2!3d59.2156859!4d10.8831481
http://blodslitet.no/
https://blodslitet.no/14-nyheter-2019/176-pm-2019


    

 


