
* SISTE; O-festivalen 2010 på Raufoss. 25-27 juni. * 
 
Nå kommer enda mer og oppdatert info om reisen og oppholdet. Se etter programmet.  
Kontakt meg for info/spørsmål. Ivar Johan Larsen: ivar@lyse.net Mob. 922 99 857.  
 
Det viktigste først (tidsplan fredag): 
 
Klokken 05:15  Oppmøte Ruten i Sandnes.  
Kl. 05:30 Avreise fra Ruten.  
Kl. 05:45 Tjensvoll, påstigning.  
Kl. ??   (Grødem: kretsleder på..?)  
Kl. 06:30 Mortevika, fergen går.  
Kl. 07:25 Aksdal senter, påstigning.  
Kl. 07:45 Isvik, påstigning.  
Kl. 11:00 Ca. tar vi kort pause. Forslag; matpakke.  
Kl. 14:00 Ca. litt lengre pause. Kjøpe varm mat kanskje.  
Kl. 16:30 Ankomst Raufoss og arena sprintløp.  
Kl. 17:30 Første start sprintløp.  
Kl. 21:00 Kanskje før? Avreise til hytta.  
Kl. 21:30 Vi lager kveldsmat.  
 
Husk matpakke, pute og lesestoff til bussturen… Det er laaangt å reise. Vi blir nok sultne.  
Vi stopper et par plasser for å spise, begge veier, husk ekstra penger til dette.  
 
Til oss som skal overnatte på klubbhytta til Eina (det er ca 30 stk. per nå): 
 
Vi bestiller brødmat på fellesen til 4 måltid:  
Kvelds fredag. 
Frokost og kvelds lørdag.  
Frokost og matpakke søndag.  
Brødmat vil si brød, ost, smør, juice, melk og annet vanlig pålegg.  
 
Vi bestiller også lapskaus til middag til alle på lørdagen.  
 
Og så kjøper vi inn frukt på fellesen. Epler, bananer og lignende.  
 
Disse måltidene inngår i prisen, samt overnatting.  
 
Hytta har garderober og dusjer. Og brukes til trening, kurs og stevner av skiklubben.  
Hytta har også kjøkken men ikke soverom.  
 
Derfor må vi overnatte i vanlige oppholdsrom, på flatseng, så alle må ha med sovepose og 
liggeunderlag(luftmadrass).  
 
I tillegg må vi huske å ha med:  
O-klær, vanlige klær, badetøy, håndklær, O-sko, brikke og kompass.  
Bag eller sekk til O-løpa, toalettsaker, jumper/jakke og godt humør.  
Kortstokk, fotball, volleyball og spel kan jo noen huske på..?  
Så tar vi med snop til eget forbruk, men man må gjerne dele (med reiseleder).  
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Litt om stafetten: Vi er fremdeles 8 gutter og 9 jenter som er aktuelle for stafetter.  
Jeg har sjekket at SI, SO og EOK har meldt på lag (vi kan lage flerklubbslag) for D13-16 og så 
har HIL, SI og VOK lag for H13-16 (også noen flerklubbslag). Sånn at de som er med på turen 
får løpe stafett, de som er gamle nok. Mangler jo en gutt for fulle lag men det får vi se på.  
 
Til de som kun skal være med på bussen (det er ca 5 stk. per nå): 
 
Noter mitt mobilnummer så dere kan få info om når vi reiser hjem på søndag etter stafetten.  
 
Til alle:  
Følg med på mulig videre info. Ikke nøl med å spørre om mer info, jeg har sikkert glemt noe.  
 

Med Hilsen.  
Stavanger O-klubb. 

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

Epost: ivar@lyse.net 


