
 

KLUBBTUR TIL O-FESTIVALEN - 23-26. JUNI 2016   
 

  
 
Årets O-festival arrangeres i Sarpsborg, som fyller 1000 år, og vi reiser i år på klubbtur dit, med 
buss og felles overnatting. O-festivalen er Norges største o-løp, med 2500 deltagere - og byr på 
sprintløp i Sarpsborg sentrum, og lang- og mellomdistanse i fint østlandsterreng. Lørdag og 
søndag er det Barnas O-festival med vikingtema. I tillegg til de vanlige løpene, er det 
lagkonkurranse for barn under 13 år.  
 
Alle som er 11 år (f. 2005) og eldre kan delta alene på klubbturen. Barn under 11 år må reise i 
følge med en voksen. Vi overnatter på Ullerøy leirskole, som ligger ved sjøen, litt sør for 
Sarpsborg. Der er det gode muligheter for lek og bading før og etter løpene. På leirskolen er det 
34 sengeplasser. I tillegg er det teltplasser.  
 
PRIS: 
Barn/ungdom: 700,- 
Voksen. 1400,- 
Vi gir følgende familierabatter: 2 personer 10%, 3 personer 15%, 4 personer 20%, 5 personer 25% 
 
PÅMELDING: 
I Eventor: http://eventor.orientering.no/Activities/Show/1517 
Første påmeldingsfrist er 1. mai. Etter denne datoen åpner vi også for påmelding fra andre 
klubber – for å fylle opp bussen (30 plasser). Endelig påmeldingsfrist er 6. juni. 
 
FORELØPIG PROGRAM: 
 
Torsdag 23.juni kl.10.00:  Avreise fra Deep Ocean arena 
       ”         ”  kl 18.00: Ankomst Sarpsborg/Ullerøy leirskole 
    St. Hans feiring om kvelden 
       
Fredag 24.06. kl. 10.00 Lek og bading 
       ”         ” kl. 13.00 Bytur, Sarpsborg 
       ”         ” kl. 17.00 Sprintløp Sarpsborg sentrum 
       ”         ” kl  19.00 Felles middag på restaurant 
       ”         ” kl. 20.00 Premieutdeling og konsert 
 
Lørdag 25.06 kl  11.00 Langdistanse, Rudskogen.  
       ”         ” kl. 14.00 Lagkonkurranse (for de under 13 år) 
       ”         ” kl. 15.30 Retur til leirskolen  
    Felles middag og lek 
  
Søndag 26.06  kl 10.00 Mellomdistanse, Rudskogen.  
  kl 14.00 Avreise til Haugesund 
        ca.kl 24.00 Ankomst Deep Ocean Arena 

http://eventor.orientering.no/Activities/Show/1517


 
 
 
MAT: 
Alle måltid er inkludert i prisen, og ordnes i fellesskap. Reiseledere handler inn mat til frokost, 
matpakker og middager. Klubben spanderer pizza fredag kveld.  
 
PENGER:  
Du trenger ikke å ta med penger til selve reisen. Regning blir sendt ut senere. Du må ha med 
lommepenger til bytur, og kiosk på samlingsplass.  
 
KLÆR: 
Husk nok løpstøy, minimum to sett.  Løpstrøyer kan evt. skylles og tørke til neste dag. 
Utstyr: O-sko, kompass, BRIKKE, løpstrøye(kortermet og evt. sprinttrøye).  
Sengetøy: Ta med laken, dynetrekk og putetrekk. 
 
PÅMELDING TIL LØPENE: 
Dere melder der på selv til løpene i Eventor. Husk å melde dere på i alle tre løpene innen mandag 
6. juni: 
Sprint fredag: http://eventor.orientering.no/Events/Show/6158 
Langdistanse lørdag: http://eventor.orientering.no/Events/Show/6159 
Mellomdistanse søndag: http://eventor.orientering.no/Events/Show/6705 
De som ikke har egne løpebrikke, kan låne brikker av klubben.  Vi har også noen kompass til utlån. 
 
REISEFORSIKRING:  
Husk egen reiseforsikring.  
Klubben har tegnet ulykkesforsikring og idrettsskadefrosikring for alle medlemmer gjennom 
Norges Idrettsforbund.  
 
Invitasjon til O-festivalen: http://bit.ly/22hJWw7 
Ullerøy leirskole: http://bit.ly/1Xt2WRA 
 
Dersom du har spørsmål om turen kan du kontakte Grethe Paulsen Vie, mobil 48152509, 
grethevie@gmail.com 
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