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Generell info. 
• Reiseledere er Morten Tjønndal og Terje Olsen. 

• Avstander fra Alta VGS (O-camp og sprintarena) til Alta Lufthavn er ca. 2 km, og til Alta 

sentrum ca. 3 km.  

• Reiseleder for OLL Larvik (Torkel Irgens) reiser sammen med de som skal delta både på OLL  

og NNM, direkte til Alta 13. august. 

• For mindreårige som reiser uten foresatte og trenger reisefølge, kan man kontakte Morten 

Tjønndal (m-tjoenn@online.no) tlf. 911 05 587) eller Terje Olsen (terje.olsen@avinor.no) tlf. 

971 25 369), for å få avklart når de kan få følge med andre medlemmer på reisen. 

• Fra klubben gis det reisetilskudd på opp til kr 2000 per deltakende reisende. Det forventes at 

man stiller i begge de individuelle løpene, så fremst det ikke er noe spesiell grunn for ikke å 

gjøre det. I tillegg forventes det at man stiller på stafettlag ved behov. Her vil det selvsagt tas 

hensyn til ferdighetsnivå, slik at man ikke må være med på noe en mener man ikke 

behersker.  

• For de som vil gjøre seg mer kjent med Alta kan bl.a. sjekke sidene:  

o http://www.visitalta.no/no/turistinformasjon 

o http://www.altaby.com/index.html 

 

Generelt om løpene. 
• Arena på fredag (sprint) er ved Alta VGS, og løpsstart på fredag er 18:00. 

• Arena på lørdag (langdistanse) og søndag (stafett), er ved Storvannet/Kulojarvi i 

Tverrelvdalen. Avstand fra Alta VGS er ca. 15km. 

• Løpsstart på lørdag er 11:00.  

• Løpsstart på søndag er 10:00, estimert ferdig kl. 12:00. Det er i tillegg individuelle løyper for 

de som ikke deltar på stafetten. Alta O-lag er informert om at de fleste fra oss reiser med fly 

fra Alta kl 14:23.  

• Se for øvrig innbydelse og PM i Eventor for mer informasjon. 

  

Overnatting og forpleining. 
• Vi legger opp til overnatting på O-camp på Alta VGS. Det vil bli benyttet klasserom, og vi har 

fått reservert to rom. Utgifter til overnatting dekkes av klubben og faktureres direkte til 

B&OI. Vi sender en samlet bestilling på dette, så husk å gi beskjed til Morten eller Terje om 

dere ikke skal benytte dere av O-campen. Påmeldingsfristen til Alta O-lag er senest 3. august. 

• Hvis noen ønsker å benytte seg av annen overnatting, ordner de dette selv. 

• Det vil være grilling/salg av mat på arena alle tre dagene. 

• Det er bankett på lørdag kl 18:00, som den enkelte deltaker melder seg på og betaler selv. 

• Tørrmat til de andre måltidene ordnes av den enkelte deltaker. Vi vil få tilgang på kjølerom 

for oppbevaring av mat i nærheten av klasserommene.  
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Lokal transport i Alta. 
• Alta O-lag tilbyr seg å leie inn minibuss for transport til/fra arena på lørdag og søndag. Vi 

melder inn behovet for dette når vi vet hvem som skal delta, og hvem som evt. stiller med 

egen bil.  

• Kostnader til transport dekkes av den enkelte deltaker.  

 

Reisealternativer. 
• Forskjellige reisealternativer er skissert nedenfor, og det blir opp til den enkelte å velge 

mellom dem, eller eventuelt å benytte andre alternativer. Det er sjekket ut muligheten for å 

chartre en Dash8-100 fra WIF, men det gir en billettpris på minimum 6100 t/r per stykk, og 

det gjør det uaktuelt. 

• Hver enkelt bestiller og betaler billetter selv. Husk å benytte SAS sportspriser da det både gir 

rabatter og veldig gode betingelser med hensyn til fleksibilitet. 

o Vilkår: https://www.sas.no/tilbud-og-priser/priser/sport/ 

o Bestilling: https://www.sas.no/tilbud-og-priser/priser/sport/Bestill-

sportsreise/?wt.seg_4=sport_landingsside_082014 

• Det er relativ greit å komme seg med fly til Alta på fredag. På søndag er det begrensende 

muligheter å komme seg fra Alta; avgang til Tromsø kl. 14:23 og til Oslo kl. 18:00.  

• Alle priseksempler på flybilletter er for voksne (fra 12 år) med SAS sportspriser per 12/4-15. 

Husk at priser på flybilletter er ferskvare, og kan variere fra dag til dag! 

1. Fly Bodø - Alta - Bodø 

Fly fredag: På morgenen eller formiddagen fra Bodø. Flere alternative avganger er mulige. Pris på 

turen ca. kr 1300. 

Fly søndag: På ettermiddagen fra Alta kl. 14:23. Fremme i Bodø kl. 17:05/17:20. Pris på returen ca. kr 

1300. Ingen andre alternativer, og det kan bli veldig travelt hvis det bli mye bomming på stafetten. 

 

2. Fly Bodø - Alta - Bodø (retur på søndag via Gardermoen) 

Likt alternativ 1, men med retur på søndag med SAS fra Alta kl. 18:00 via Gardermoen. Fremme i 

Bodø kl. 23:35. Pris på returen ca. kr 2900. 

 

3. Fly Bodø - Tromsø - Bodø. Leiebil Tromsø - Alta - Tromsø   

Fly fredag: På morgenen fra Bodø pga. 6 timers kjøring. Noen alternative avganger er mulige. Pris på 

turen ca. kr 600. 
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Fly søndag: På ettermiddagen fra Tromsø kl. 19:40 (siste fly). Fremme i Bodø kl. 

2030. Man bør da starte fra Alta senest 13:00, noe som igjen medfører at det kan 

bli veldig travelt hvis det bli mye bomming på stafetten. Pris på returen ca. kr 600. 

Leiebil i Tromsø: Ca. kr 2200 + kostnader for å kjøre 800/600 km + evt. fergebilletter. 

Medfører videre at man må velge mellom å kjøre bil en av to ruter: 

• E8/E6 

o Avstand 405 km. 

o Kjøretid: 5:25 timer med gj.snittfart: på 75 km/t (finn.no, naf.no sier 5:51 timer). 

 

• E8/RV91/E6 

o Avstand 310 km. 

o 2 ferger på hhv 15 og 30 min. Avgang ca. hvert 50. min på begge fergene. Dette 

medfører stor risiko for ikke å rekke flyet hvis man ikke kommer seg med på første 

avgang på begge fergene.  

o Kjøretid 4:47 timer med gj.snittfart på 65 km/t (finn.no, naf.no sier 5:57 timer). I 

tillegg kommer ventetid på fergeleiene.  

 

4. Kjøre bil Bodø - Alta - Bodø 

Anbefales for de som kan kombinere reisen med ferie. Det er 800 km mellom Bodø og Alta, og det 

gis kilometergodtgjørelse ihht klubbens satser opp til kr 2000 per deltakende reisende. 

 


