
 

 

iNORDvation -NORGE / 2022 –  

1.Instruktion  

Fra fredag den 7. oktober til søndag den 9. oktober.  

 iNORDvation- team DK er nu klar med sidste nyt om vores tur til Norge. 

Der er 35 løbere tilmeldt og det er jo helt fint, skulle der komme et par stykker mere finder vi plads 

til dem også, dog max antal op til 50. 

Vi har booket plads på Lunde Vandrehjem som ligger ca. 70 km nord (Telemarken) for Larvik. 

Det er hytter med eget bad, toilet, TV, og et tekøkken. 

Hytte str.: 4 mands hytter, 3 mands hytter og 2 mands hytter. Samt en 6 mands hytte. 

Ikke alle kan få 2 mands hytte da der er ganske få af dem. 

En fordeling er vedhæftet og så må i sige til hvis i har andre ønsker eller ændringer. 

Der vil være bustransport alle 3 dage som sædvanlig. 
 

Her er den foreløbige plan: 

Fredag: Kveldsprint O-løb  (Bagage vil blive transporteret til overnatningsstedet) 

Lørdag: Point            O-løb  15km nord for Lunden 

Søndag: Klassisk       O-løb  tæt på Larvik.  
Hvad er incl. i deltagergebyret, ja se blot her: 

-færgeoverfart tur- retur med Color Line, afgang fredag den 7. oktober kl. 12:45 fra Hirtshals. 

Hjemad søndag den 9. oktober kl. 17:30 fra Larvik 

-2 x  overnatning ( incl. sengetøj og håndklæder) 

-morgenmad lørdag og søndag 

- aftensmad fredag og lørdag med lidt underholdning og præmieoverrækkelse 😊  
 

Prisen for turen har ændret sig lidt på grund af prisstigninger på stort set alt: 

Pris for voksen 21-   2000,-  

Pris for junior -20    1400,-  

Skal indbetales senest den 1. oktober 2022 til: reg. nr. 5959 konto nr. 8024285 eller 

mobilepay: 24621803. 

Der vil blive sendt ny instruktion ud fredag den 23. september vedr. bustransport, 

overnatning, O-løbene, bagage. 

Yderligere spørgsmål eller oplysninger tlf. 24 62 18 03 eller mail: larskopp@live.com 

På vegne af.       iNORDvation-team DK     Lars-Ole Kopp 
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