
 

KLUBBTUR TIL O-FESTIVALEN - 23-25. JUNI 2016   
 

  
 
 

 
 
Årets O-festival arrangeres i Oppdal, og vi planlegger også i år å reise samlet dit. Denne gang med 
fly, tog og overnatting på skole. 
 
O-festivalen er Norges største o-løp, med 2500 deltagere - og byr på sprintløp, lang- og 
mellomdistanse. Lørdag og søndag er det Barnas O-festival. I tillegg til de vanlige løpene, er det 
lagkonkurranse for barn under 13 år. 
 
PRIS: 
Barn/ungdom: 1000,- 
Voksen. 1300,- 
Vi gir følgende familierabatt: Fra og med tre deltagere, kr. 200 i rabatt pr. person. 
(Klubben støtter turen med kr. 600,- pr. ungdom, og kr. 300,- pr. voksen) 

Påmelding i Eventor innen 15. mai. http://eventor.orientering.no/Activities/Show/1901 
Påmeldingen er bindende, pga flybestillinger. 
 
REISE: 
 
Fredag 23.06  
kl.05.45:  Oppmøte Helganes. Bagasje: Håndbagasje og et kolli som kan sendes. 
kl 06.30: Avreise med Norwegian fra Helganes 
kl. 07.25:         Ankomst Garddemoen. 
                       Vi tar tog fra Gardemoen til Oppdal 
 
Søndag 25.06     
Avreise med tog fra Oppdal søndag etter løpet.   
kl. 23.00:     Fly Gardemoen- Haugesund. Vi lander på Helganes kl. 23.55 
 
 



LØPSPROGRAM 
Fredag 23. juni: Sprint. Første ordinære start kl 18:00  
Lørdag 24. juni: Langdistanse. Første ordinære start kl 11:00  
Søndag 25. juni: Mellomdistanse. Første ordinære start kl 10:00 
 
OVERNATTING: 
Vi overnatter på Oppdal ungdomsskole 
 
MAT: 
Alle måltid er inkludert i prisen, og ordnes i fellesskap.  
 
PENGER:  
Du trenger ikke å ta med penger til selve reisen. Faktura blir sendt ut senere. Du må ha med 
lommepenger til kiosk på samlingsplass. Det er også salg av løpstøy/sko alle tre dager. 
 
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).  
Til overnattingen: liggeunderlag og sovepose 
 
REISEFORSIKRING:  
Husk egen reiseforsikring.  
Klubben har tegnet ulykkesforsikring og idrettsskadefrosikring for alle medlemmer gjennom 
Norges Idrettsforbund.  

O-festivalens hjemmeside: http://www.o-festivalen.no/ 
Innbydelse: http://eventor.orientering.no/Documents/Event/12204/2/Innbydelse 
 
 
Dersom du har spørsmål om turen kan du kontakte Grethe Paulsen Vie, mobil 48152509, 
grethevie@gmail.com 
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