
Høsttreff i avdeling Østfold!    

Treffkomitéen har gleden av å invitere til høsttreff på 

 

Stora Lee camping i Aremark. 

Vi gleder oss stort til å komme i gang igjen og håper det blir mulig å gjennomføre et treff. 
Vi har reservert plasser på Stora Lee camping i Aremark helgen 24.-26. september. 

 

For de som ikke har vært på Stora Lee før, kan vi opplyse om at det er en veldig koselig plass med mange fine 

turmuligheter, både korte turer og litt lengre, og det er også tillatt å fiske i sjøen. Det er et fint lekeområde for 

barn i alle aldre. 

 

På grunn av koronaen er det ikke tillatt å servere mat, slik vi har pleid å gjøre. Derfor ber vi om at alle tar med seg 

det de skal ha av mat og drikke i helgen selv. (Det er ikke noe å få kjøpt i umiddelbar nærhet.)  Det er heller ikke 

pr.d.d. lov å sitte og spise sammen ved langbord for mer enn et visst antall, så det kan hende vi må dele oss inn i 

kohorter etter de retningslinjene som gjelder på dette tidspunktet.  

 

På fredagen blir det innkjøring fra etter kl. 14.00  

Så hygger vi oss sammen og blir kjent utover kvelden, alt innenfor rammen av det som er lov.  

 

Lørdagen satser vi på å få litt mosjon.   

En anbefalt tur er bort til en idyllisk bålplass ved et lite vann. (Husk pølser og pølsepinner!)  

En annen, for de spreke, er en fin rundtur på fem-seks kilometer.  

Dessuten håper vi å kunne "leke" litt før vi tar fram grillene utpå ettermiddagen.  

 

Søndagen tar vi fram hesteskoene og konkurrerer mens vi tar formiddagskaffen, før vi takker for oss og drar hver 

til vårt.   

Pris for treffet har vi satt til kr. 500,- pr. vogn/bobil, strøm inkludert. Betales kontant eller med vipps ved ankomst. 

 

For de som ikke har vogn eller bobil tilgjengelig, er det mulig å leie hytte på stedet. De har både små 

campinghytter og store utleiehytter. Hytter må bestilles gjennom oss senest to uker i forveien Endelig pris er 

ikke ferdigforhandlet med plassen.  

 

Bindende påmelding med fullt navn, medlemsnummer og telefonnummer på alle deltagerne (i forhold til 

smittevern) innen 15.09.  (Hvis det er med barn, ber vi om alder på disse.)   

                               

Påmeldingen sendes til:      Brit Bårdslistuen,    tlf. 90592544, mail: br-baard@online.no  

eller     Bente Marie Bydall, tlf. 95860605, mail: kn-bydal@online.no 

 

NB: Vi forholder oss til plassens og regjeringens gjeldende koronaregler. Håndsprit blir satt ut.                           

For mer info om stedet, se https://storalee.no                                                                                                                                      

Hilsen Treffkomitéen. 


