
Haugesund IL Orientering 
inviterer  

Klubbtur til Olalia 
 

 

Når: 28.-30. oktober 
For hvem: ALLE klubbens medlemmer 
Påmelding: Eventor (klubbens sider) 

 

Program 
Fredag  
 17:00 Felles avreise fra parkeringen ved Amandasenteret 
 18:00 Vi går fra parkeringen på Oppheim til Olalia 
 19:00 Ankomst Olalia. Fordeling av sengeplasser 
 20:00  Middag, spill, sosiale aktiviteter 
 21:00 «Smugleren». Utelek. Sigurd organiserer.  
  
 

Lørdag  
 08:30 Frokost 
 10:00 Fottur. Topptur. Matpakke 
 15:00 Felles lunsj 
 16:30  HIL Orienterings lagkonkurranse 
 19:00  Middag 
 20:00  «Vett og vedding». Lagspill for alle. Per og Anita organiserer.   
  
 

Søndag 
 08:30 Frokost 
 09:30 Rydding og pakking 
 10:30 Vi går til Oppheim. 

12:00 Finale i Høstjakta (orienteringsløp). 
13:30 Avreise fra Oppheim  

 
  

Pris  

200,- for voksne  

100,- for barn og ungdom over 8 år 

50,- for barn under 8 år.  

Klubbens kasserer sender ut faktura til deltakerne i etterkant av turen.  



Praktiske opplysninger 

 
 

Adkomst 

Fra Ølen opp Olaliveien til parkeringsplassen ved Opheim. Herfra går turen i lett kuppert terreng på gruset 

sti. Du møter på noen brattere bakker. Turen tar ca 1 time. 

 

Kort om hytta 

29. juni 2014 åpnet nye Olalia Fjellstove. Æresmedlem Olav Halvorsen og kulturminister Torhild Widvey 

fikk æren av å åpne hytta. Olalia Fjellstove er blitt en moderne hytte med elektrisk strøm, innlagt vann, dusj 

og toaletter. Hytta er tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

 

Aktivitets-muligheter 

 Toppturer Steinfjellet, Hauganutane, Roaldkvamsnuten, Lysenuten og Høylandsnuten m.fl.   

 5 kanoer ved Forevatnet (ca. 20 minutter fra Olalia) 

 Klatring/rappellering i klatrevegg nær hytta. 

 Bading i kulp i Furevasselva. 

 Bål og matlaging i gruve utenfor hytta. 

 Geocacking i området rundt hytta 

 Aktivitetsrom  

 Kart over orienteringsposter som står ute hele året 

 

Overnatting  

Det er senger, dyner og puter på hytta. Det vil si at det holder å ha med lakenpose. Engangslakenpose kan 

kjøpes på hytta (50,-). 

 

Mat  

Vi har fellesmåltider, så mat til frokost, lunsj og middag blir kjøpt inn. Øvrig mat (snacks, brus…) kjøper vi 

inn hver for oss.  

 

Pris  

200,- for voksne  

100,- for barn og ungdom over 8 år 

50,- for barn under 8 år.  

Klubbens kasserer sender ut faktura til deltakerne i etterkant av turen.  

 

Pakkeliste  

Lakenpose, godt fottøy, varme klær (ullundertøy, varme sokker, lue, hansker…), regntøy, treningstøy/o-tøy 

(sko, løpsdrakt, brikke og kompass), hodelykt/lommelykt, håndkle, toalettsaker  

 
Spørsmål?  
Ta kontakt med: 
Sigleif Steinsvåg sigleif1@gmail.com Mob: 41 62 75 41 
Erik Engløkk  englerik@gmail.com Mob: 99 29 39 83 
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