
 

 
FJORD-O    13. – 17. juli 2016. 
Bli med på sommerens store fellessamling for O-gruppen i Fana IL under  Fjord-O i Stryn og Ålesund.  
 
Løpene går slik:  
13. - 14.juli: Nordfjord Fritidssenter, ca. 19 km vest for Stryn Sentrum  
Fredag 15. juli. Løpsfri. 
16. – 17.juli: Emblemsfjellet langrennsstadion, ca 20. km øst for Ålesund sentrum 
OBS! neste påmeldingsfrist til løpene er 15.juni. Deretter øker påmeldingsavgiften. 
 
For løpene i Stryn har vi ikke noe felles opplegg for innkvartering, og hver enkelt må ordne dette selv. Se Fjord-
O’s hjemmeside www.fjord-o.no/2016 
 
Etter det andre løpet i Stryn den 14. juli (torsdag) reiser de fleste direkte til Ålesund og vårt felles bosted 
Borgund Folkehøgskole, og tilbringer «fridagen» i Ålesundtraktene før de to siste løpene lørdag og søndag. På 
veien nordover anbefaler vi et besøk påAnders Svor-museet i Hornindal sentrum.  
 
3. juni: Frist påmelding innkvartering i Ålesund. 
Du kan fortsatt melde deg på til vår felles innkvartering på Borgund Folkehøgskole Borg Bed&Breakfast der vi 
allerede er 26 fanaløpere som har reservert rom. Etter 3. juni sier vi fra oss de rommene som ikke er booket.  
 
Dersom du ønsker å delta og bo i fellesskapet, må du melde deg til Karen Kayser.  
Mobil:  9594 0021,   
Mail:   karen.kayser@skandiabanken.no 
 
Etter den 3. juni kan vi ikke garantere deg å bo på Borgund. 
 
Priser: dobbeltrom med oppredd seng og frokost, kr. 800 pr. døgn (kr. 400 pr. person),  
2 ekstra oppredninger på dobbelsofa kr. 200 for voksne og kr. 150 for barn mellom 5-12 år pr. døgn.  Barn 4 år 
og mindre er gratis forutsatt eget sengetøy til disse.  
Enkeltrom kan også leies. 

http://www.fjord-o.no/2016
http://www.borgund-fhs.net/alesund-bbb.html


 


	FJORD-O    13. – 17. juli 2016.
	Bli med på sommerens store fellessamling for O-gruppen i Fana IL under  Fjord-O i Stryn og Ålesund.
	Løpene går slik:
	13. - 14.juli: Nordfjord Fritidssenter, ca. 19 km vest for Stryn Sentrum  Fredag 15. juli. Løpsfri.
	16. – 17.juli: Emblemsfjellet langrennsstadion, ca 20. km øst for Ålesund sentrum

