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Klubbtur til O-Festivalen 24.-26.juni 2016 

KOK satser på klubbtur til O-Festivalen 2016, som i år arrangeres i 
Sarpsborg i perioden 24. – 26. juni. (http://www.o-festivalen.no/) 

Lokalitetene vi har fått leid heter Stenbekk Misjonssenter, og ligger et 
lite stykke fra Sarpsborg sentrum. Det er 9 firemannsrom, 1 
femmannsrom, 1 tremannsrom, 1 tomannsrom og 2 enkeltrom, til 
sammen 48 sengeplasser. Når dere bestiller plass, kan dere gjerne 
komme med ønsker om rom, men klubben forbeholder seg retten til å 
fordele etter beste evne, dersom det blir flere som ønsker en type rom, 
enn vi har rom. 

Vi satser på felles avreise fra klubbhuset fredag 24. juni kl. 09:00. Første 
start er kl 17:00. Vi kjører i følge via Horten-Moss, og ankommer 
mellom kl 13 og 14 til Sarpsborg (avhengig av hvor godt vi treffer med 
fergen). 

Grunnet begrenset tilgang til kjøkken, må frokosten lages på det enkelte 
rom, og hver enkelt må derfor kjøpe inn dette selv. Vi satser på felles 
middag fredag og lørdag. Dersom det er bra vær går vi for grilling på 
lørdagen, ellers må vi ta det litt på sparket, men mat blir det på en eller 
annen måte. Lunsj må hver enkelt sørge for selv på arena, eller underveis 
på reisen.  

Hjemreise går etter som folk er ferdig med løpet på søndagen, og hver 
enkelt velger selv hjemreise-tidspunkt. 

Prisen pr person settes til kr 750,- for losji og middager. 

Dersom du trenger transport, oppgi dette ved påmelding, slik at vi får en 
oversikt over transportbehov. Dersom du skal kjøre og har plass i bilen, 
oppgi dette også, slik at vi kan fordele dem med transportbehov på dem 
med ledige plasser. De som sitter på gjør opp med dem som kjører for 
transport, bl.a. fergebillett hvor enkeltpersoner regnes inn i prisen.  
 
Påmelding må skje innen 1. mai 2016 til Roar Hermansen, på mail 
roar@rhkons.no.  

Spørsmål rettes til samme mail eller på telefon 91 91 95 01. 

	


