
                         

 

 

 

 

 

Tour de Oslofjord 2020 
I et samarbeid mellom Halden Skiklubb, OK Moss, Larvik OK og Mor-O inviteres alle junior 

og seniorløpere i Norge til Tour de Oslofjord: 

 5 o-løp med kvalitet på løyper, og god matching. 

 Muligheter for å treffe o-venner på tvers av klubb og kretsgrenser. 

 Bading, grilling og sommerferiefølelse. 
Løpene er kun åpne for juniorer, og seniorer som hører hjemme i D/H 21. Dette av hensyn til 

smittevernregler, og begrensinger på antall deltagere på arrangement. 

 

Program: 

Søndag 28. juni:  Mellomdistanse i Halden 

Mandag 29. juni:  Langdistanse i Halden 

Tirsdag 30.juni:  Mellomdistanse i Moss 

Onsdag 1. juli:  Hviledag. Bading, grilling, trening. 

Torsdag 2. juli:  Sprint i Stavern 

Fredag 3. juli:   Mellomdistanse i Larvik 

 

Overnatting: 

Fra søndag til tirsdag har vi reservert rom for de som ønsker på Clarion Collection Hotel Park 

i Halden (NOK 600/person i dobbeltrom, inkl. frokostpakke og middag), disse må bookes 

innen tirsdag 2.juni. Epost: cc.park@choice.no , Referanse Halden Skiklubb 

 

Fra tirsdag til lørdag har vi reservert noen leiligheter i Stavernområdet: 

- 2,4 og 6 sengs leiligheter på Jahren Gård og Feriesenter. Epost: post@jahrengaard.no  

- 4 og 8 sengs leiligheter på Brunvall Gård. Epost: mail@brunvall.com 

Disse leilighetene må bookes innen 2. juni. Referanse Larvik OK 

  

Overnattingsplassene vi har reservert er forbeholdt løpere.  

I tillegg er det flere campingplasser med muligheter for teltovernatting, og andre 

overnattingsmuligheter i Stavernsområdet. Vi oppfordrer til å bestille overnatting tidlig siden 

hele Norge skal på Norgesferie i år. 

Arrangørene tar ikke ansvar for at smitteversreglene overholdes på overnatting og på 

eventuelle aktiviteter utenom løpsarrangementene. Dette ansvaret legges til hver enkelt løper. 

 

Klasser: 

D 17-18, H17-18, D19-20, H19-20, D21 og H 21 

 

Påmelding: 

Påmelding til hvert enkelt løp i Eventor innen 22.juni. 

Påmeldingsavgift kr. 180 pr løp. 

 

Premiering: 

Premie til vinneren av hver klasse i hvert løp. 

Premie til de 3 beste i hver klasse sammenlagt. 
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Alle løpene vil bli arrangert etter gjeldene smittevernregler og O-Forbundets koronavettregler. 

Det tas forbehold om at løpene kan bli avlyst dersom smittevernreglene endres/strammes inn. 

Innbydelse og info om hvert enkelt løp kommer i Eventor. 

 

Følg oss på Facebook: Tour de Oslofjord 2020 

Ved spørsmål ta kontakt med Tour de Oslofjord koordinator, Mor-O. 

Epost: isaheg@online.no  
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