
Klubbtur       

Nordjysk 2 dagers, 14.-17. mars 2019     

Notodden orienterings lag starter 2019-sesongen i Danmark og DU/DERE har mulighet til å 

bli med på en flott klubbtur. Vi har bestilt plass til ca. 60 stykker og det håper vi på å fylle opp 

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

 

Vi bestiller felles buffe på båten torsdag. Da har vi sitteplasser over hele overfarten og mat og 

drikke kan nytes til en pris av 300 for voksne og halv pris for barn tom. 15 år under hele 

reisen. 

 

Notodden orienterings lag har valgt å legge overnatting til Skallerup feriesenter som er et av 

Danmarks flotteste feriesteder. Her har vi hytter av høy kvalitet og enorme aktivitets-

muligheter for store og små. Fri adgang til badeland, så husk badetøy.  

 

Hver enkelt hytte er selv ansvarlig for felles husholdning. Klubben setter opp hyttefordeling i 

forkant. Det blåser i Danmark, ta med varme klær. Lue og vanter er lurt.  

Sengetøy. Dette kan evt. leies for 100 kroner pr sett, inkludert 2 stykk håndklær. Si ifra ved 

påmelding. 

Denne turen er en av klubbens viktigste rekrutteringstiltak. Vi håper mange vil ta turen for 

første gang i år. Vi skal i hvert fall gjøre vårt til at alle skal ha en minnerik tur. 

 

 

Egenandel på båtreise og overnatting for medlemmer i NOL er 600,- per barn/ 1000,- per 

voksen. Fellesmåltid på overfarten kommer i tillegg.  
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 www.skallerup.dk 

Legg denne adressen inn på din GPS: Skallerup Seaside Resort 
  Nordre Klitvej 21, 9800 Hjørring 

 

Fredag reiser vi på felles treningsløp etter frokost. For de yngste er dette en fin tilvenning til 

det danske terrenget og vi legger opp til instruksjon for de yngste løperne. Det er også 

mulighet for nattløp på kvelden. 
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Lørdag og søndag reiser vi på o-løp.  Det er ca. 55 min. kjøring til løp lørdag og søndag. Vi 

har tilgang på badeland mellom o-løp og ferja for de som ønsker dette på søndag..  

 

Påmelding til løp skjer til Kristin Sandven innen 01. februar 

kristin.sandven@nenett.no                     Mobil Kristin 90 62 39 03 

Oppgi navn, løpsklasse, fødselsår, brikkenr.(evt. behov for leiebrikke), beskjed om 

du ikke skal løpe begge dager (og eventuelt hvilken dag du løper). 

Løpsinnbydelse finner du her: Nordjysk 2019 

For klassene: D-10A/B, D12B, H-10A/B, H-12B og Beg1, Beg2 er det FRI STARTTID 

Det er også nattløp fredag. Det inngår ikke i vårt fellesprogram, men det er selvfølgelig lov 

for den som gjerne vil. Les innbydelsen selv og gi Kristin beskjed om hun skal melde på. 

 

Påmelding til turen skjer til   arve.paulsen@nenett.no     Mobil Arve  97 50 74 66 

seinest 1. feb. og helst så tidlig som mulig. 

Følgende opplysninger må oppgis: Navn, alder, Evt. Reg.nr. på kjøretøy, evt. leie av sengetøy. 

Facebook: Det er opprettet et arrangement på NOL sin facebook-gruppe. Alle medlemmer i 

gruppen er invitert til arrangementet. Velg «skal» eller «kanskje» så får du fortløpende 

informasjon mot og underveis på turen. 

Hilsen Kristin og Arve 
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