
         iNORDvation 2 / 2013  
Fredag den 11. oktober til søndag den 13. oktober (første weekend i uge 42) 

 

Nordkredsens Venner indbyder hermed til iNordvation 2 som er en O-løbs oplevelse af de unikke. 

Kunne du tænke dig at løbe orienteringsløb i Norge, opleve en helt speciel natur, anderledes kunst 

og kultur, fantastisk og varm socialt samvær og kunne du tænke dig at blive ”forkælet” fra du 

ankommer med færgen til Larvik til du går fra borde i Hirtshals efter 3 dages spændende og 

udfordrende orienteringsdage, så er det iNordvation du skal med til. 

Ung som gammel kan være med på denne tur, du må gå-løbe-jogge ligesom det passer dig. 

 

Selvfølgelig er der lidt konkurrence indlagt i turen, en for ungdom – 20 år, en for eliteløbere 21-35år 

en for motionister 36-59år og en for de ”gamle” over 60 år… 

                    Aske Syd 

 

Se her hvad vi tilbyder: 
Fredag: aften-sprint O-løb By orientering  

Lørdag: Point            O-løb Aske 

Søndag: Klassisk        O-løb Marum milen 

 

 

Hvad er incl. i deltager gebyret, ja se blot her: 
-færgeoverfart tur- retur med Colorline, afgang fredag den 11. oktober kl. 12.45 fra Hirtshals. 

                         Hjemad søndag den 13. oktober kl. 17.30 fra Larvik. 

-startgebyr til de 3 dages O-løb  

-overnatning i 4 sengs lejligheder som har eget bad, toilet. 

(mulighed for 2 sengs lejlighed mod ekstra betaling som er kr. 140,- pr. person) 

-morgen mad lørdag og søndag 

-aftensmad (2 retters menu) fredag 

- aftensmad + kaffe/kage m.m. lørdag.(præmieoverrækkelse og underholdning) 

-bustransport fredag, lørdag og søndag. 

-T-shirts.(str. skal angives ved tilmelding) 

 

Hvad koster det så: 
Pris for voksen 21- kr. 1.400,- i 4 sengs lejlighed 

Pris for junior -20 kr. 1.100,- i 4 sengs lejlighed 

 

Tilmelding skal ske via O.-service senest fredag den 13. september 2013. 

Tilmelding kan også foregå via email: lok@mail.tdcadsl.dk 

Instruktion vil offentliggøres fredag den 27. september 2013. 

Yderligere spørgsmål eller oplysninger tlf. 24621803 eller mail: lok@mail.tdcadsl.dk 

 

På vegne af Nordkredsens Venner  Lars-Ole Kopp 
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