
Fellesreise til O-festivalen 2010 på Raufoss. 25-27 juni.  
 
NY påmeldingsfrist = 11-juni.  
 
ALLE kan være med på turen = ungdom, junior, senior, veteran.  
Pris blir maksimum 1250,- per pers.  
 
Vi har ledige plasser på buss og hytte og ønsker flere deltakere!  
Det blir en kjempefin tur uansett men vi ønsker jo å fylle bussen.  
 
Vi reiser tidlig fredag morgen for å rekke løpet på fredag kveld.  
Og vi kommer hjem seint søndag pga at stafetten tar en del tid.  
Men det er jo sommer, sol og orientering. Så det går så godt.  
 
Turen, dvs påmelding, gjelder reise, mat og overnatting. Ikke mat i busspausene.  
Husk å melde deg på løp selv, eller gjennom din klubb (gjelder også stafetten).  
 
Turen er nå ÅPEN FOR ALLE, for vi har god plass til flere... Så her er det bare å melde seg på, 
så får dere være med så lenge det er plass. Påmelding på ROOTS hjemmesider: Påmelding.  
Vi forventer jo at de klubber som har med ungdom på turen også stiller med voksne ledere.  
 
Vi tror det blir en kjempefin tur med bra terreng og gode løyper. Vi har fått leie en klubbhytte 
på Eina, som er rett ved terrenget der vi skal løpe. Vi har buss fra Stavanger (eller Sandnes) og 
kjører via Nord-fylket, sånn at vi får med oss Haugalendingene også.  
Og vi satser på at det blir en tur der det sosiale prioriteres høyt.   
 
Vi må ha avreise veldig tidlig på fredagen for å rekke løpet på Raufoss om kvelden.  
Og vi kommer hjem igjen seint søndag kveld. Endelige tidspunkter kommer vi tilbake til.  
 
Vi bor som sagt på en klubbhytte der vi har tilgang til dusj, garderober og kjøkken.  
Vi sover og spiser på store saler, sånn ca. som å bo på klasserom egentlig.  
Hvis noen vil ha med telt så må dere avtale med oss først, samme pris for det.  
Ekstra biler må også avtales på forhånd.  
 
Da får dere dekket reise, overnatting, frokost lørdag + søndag, kvelds fredag + lørdag og middag 
på lørdagen. Vi må jo også spise middag under reisen på fredag + søndag, en av de stedene som 
bussen har pause og det må den enkelte betale selv.  
 

Påmelding til selve løpene må hver person/klubb ordne selv, også stafettlag.!!!  
(frist for det er også 11.juni) online på o-festivalen.com 
 
 

Med Hilsen.  
Stavanger O-klubb. 

v/ Ivar Johan Larsen.  
Mobil: 922 99 857. 


