
 

Klubbtur Nordjysk 2 dagers, 9.-12. mars 2023    

Kongsberg orienteringslag starter o-sesongen 2023 med en klubbtur til 

Danmark med deltakelse på Nordjysk 2 dagers. Vi har reservert plass til 70 

personer, og håper at mange blir med!  

Denne turen er veldig sosial og en god mulighet til å bli bedre kjent med flere 

i klubben og/eller dra på tur med kjente. 

 

Avreise torsdag 9. mars kl 17:30 fra Larvik (Super Speed), til Hirtshals 21:15. Retur søndag 

12. mars kl 12:45 fra Hirtshals. Vi har bestilt felles buffet på båten både torsdag og søndag. 

Da har vi god mat og sitteplasser samlet på overfarten begge veier.  

 
I år blir det overnatting på Slettestrand Feriecenter. Trening fredag og nattløp for de som 

ønsker er i Blokhus ca 30 min kjøring fra Slettestrand. Løpene lørdag og søndag er like i 

nærheten av Slettestrand. På Slettestrand har vi reservert leiligheter/hus av litt ulik størrelse 

(fra 4-12 personer). Her er det også muligheter for å svinge seg i lekeapparatene og ta en tur i 

varmtvannsbassenget. 

     
Klubben setter opp leilighetsfordeling i forkant. Hver enkelt leilighet ordner felles 

husholdning. Middag fredag kan lages i leilighetene, ellers er det også spisesteder i 

området/på feriesenteret. Vi bestiller felles middag på Slettestrand lørdagskvelden som KOL 

sponser (eksklusiv drikke).  
 

     

Egenandel for medlemmer i KOL 

• Barn under 4 år: 1200,- 

• Barn f.o.m 4 år og t.o.m 15 år: 1800,- 

• Ungdom/junior f.o.m. 16 år og opp til 20 år:  2300,-  

• Voksne f.o.m 20 år: 2500,-  

Alle priser inkluderer båtreise m/buffet t/r torsdag og søndag, overnatting i leiligheter på 

Slettestrand Feriecenter, buffet lør kveld, kart til fortrening fredag, startkontigent alle løp 

(mulighet for nattløp fre, langdistanse lør og mellomdistanse søn). (Sengetøy kan evt. leies 

hvis man ikke tar med dette selv.) Fint om vi ikke har for mange biler med få personer, så 

tenkt gjerne på mulighet for samkjøring hvis du/dere er få i bilen. 



Fredag reiser vi på felles treningsløp etter frokost. Det er også mulighet for nattløp på kvelden 

for de som ønsker det. Hver enkelt må sørge for å melde seg på til løpene. Klubben betaler 

løpskontigent for alle i klubben. Info om påmelding til løpene kommer etter hvert, da dette på 

nåværende tidspunkt ikke er klart fra arrangør av løpet. 

Program: 
 

 
 

 

 

Litt tidligere avbestillingsfrister i år, så påmeldingsfristen er satt til 15 desember – men meld 

deg gjerne på tidligere, så ser andre at det er flere som vil på tur. Innbetaling av egenandel 

gjelder som påmelding. Betales inn til kontonr 2291 16 00521, merk betalingen Danmark 

2023. Klubben gjør oppmerksom på at det er den enkelte som står økonomisk ansvarlig ved 

evt sykdom/endringer o.l./den enkelte person/familie er selv ansvarlig for evt reiseforsikring. 

 

Bli med til Danmark– håper du/dere er klare for tur! 

Har du spørsmål ta kontakt med en av oss i komiteen       

 

Hilsen arrangementskomiteen 

 Ellen Gustafsson +47 95 20 30 04 

 Laila Biseth +47 97 12 91 70 

Ragnhild Myrvold Skovlyst +47 95 73 45 14  

 


