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Kubbspill
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3. Larkollen skole:
Barnas dag
Sykkelløp
Natursti
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5. Thorvaldsen:
Start karnevalstog
6. Rørvikveien:
Start Olakjerreløp

rørvikbukta

7. Støtvigmoloen:
Krabbefiskekonkurranse
Fiskekonkurranse
Bryggedans
Båttur

Kontaktinfo:
Larkollteamet, Støtvigveien 42, 1560 LARKOLLEN, post@larkolluka.no
Telefon: Alex 95 77 45 53, Morten 45 46 55 40, Mats 95 16 80 16,
Henning 9517 55 56, Pål 95 03 27 75

larkolluka 2009

Velkommentil
Larkolluka 2009
Årets Larkolluke er den andre i rekken som blir arrangert av
Larkollteamet. Helt fra den spede start i 1988 har Larkolluka blitt arrangert hver sommer i vår lille badeby. Larkollen har nå tatt steget inn i en ny
tidsepoke. Vi i Larkollteamet ønsker å kunne tilby sommergjester, fastboende, gamle og unge en uforglemmelig uke som er bygget på tradisjon
og glede - velkommen skal du være.
Årets program bygger på mye av det gode og gamle, og du kommer ikke
til å bli skuffet. I år vil vi tilby konkurranser som natursti, sandslottbygging, krabbefiske, sandvolleyball, Larkollen Grand Prix og mye mye mer.
Nytt av året er at vi i Larkollteamet sammen med Idrettslaget skal stå
for fotballkampen. Dette håper vi vil gi en ny vri, som vil gjøre at det blir
et yrende folkeliv når det årlige slaget mellom fastboende og badegjestenne finner sted.
Tirsdagen i år vil stå i det Irske tegn, en helaften med sang og musikk til
langt på natt. Det Irsk-Norske bandet ”The Belfast Lads” inntar scenen
på Støtvig Hotell, der vil de framføre både kjente og ukjente irske låter.
Så ta med dere irske flagg, godt humør og møt opp i god tid i hagen på
Støtvig. Hva angår humoristiske innslag fra scenen har vi i år gjort en
liten vri. Søstrene Hesjadalen setter opp en gøyal og variert forestilling
på onsdagskvelden. Fredagskvelden har vi i år lyst til å prøve noe nytt, og
har derfor satt opp et stand-up show, med forskjellige komikere. Så her
er det absolutt muligheter for å få trent lattermusklene.
Måka kommer også i år til å bli et av de store høydepunktene under
Larkolluka. Det gleder oss at Rine og Beate igjen tar ansvaret for å gi oss
muligheten til å oppleve at det spirer og gror blandt unge teatersjeler i
bygda vår.
Da gjenstår det bare å krysse fingrene for at været er med oss i år også.
Samtidig oppfordrer vi alle til å heise flagget på Larkollens nasjonaldag,
første søndag i Larkolluka
Hjertelig velkommen!
Sommerhilsen fra gutta krutt i Larkollteamet.
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Rekeaften
med allsang er et av
høydepunktene under larkolluka
KL: 08.00

Flaggheising i Larkollen
Alle Larkollinger med flaggstang oppfordres til å heise flagget!

KL: 12.30

KARNEVALSOPPTOG
Opptoget starter fra Thorvaldsen Dagligvare og går til Larkollen
skole. Alle oppfordres til å stille i karnevalsutstyr og medbringe grytelokk, hjemmelagede rytmeinstrumenter, noe som
sier "pling" – eller kanskje en helt ny lyd du har laget selv,
for å kunne være musikant i vårt morsomme skramleorkester!
Ansiktsmaling ved Thorvaldsen fra kl. 11:00. Kr. 10,- pr.fjes.

KL: 13.00

BARNAS DAG
Etter opptoget starter barnas dag på Larkollen skole med
mange gratisaktiviteter og leker for barn i alle aldre.
Vår egen sjørøverkaptein «SorteBill» kommer på besøk!
Arrangementet er støttet av Rygge kommune.

KL: 14.00

produksjonsstart for MÅKA BARNE OG UNGDOMSREVY
Er du mellom 7 og 16 år og har lyst til å være med på å lage
revy? Se omtale lenger ut i programheftet!

KL: 16.00

Larkollen Vel arrangerer informasjonsmøte
Larkollen Vel arrangerer informasjons- og debattmøte om utvikling
av Larkollensamfunnet og forslag til reguleringsplan for Larkollen
sentrum. Stig Fische kommer.. Vi minner også om at Larkollen Vel
avholder årsmøte kl. 15.00

KL: 19.00

REKEAFTEN MED ALLSANG PÅ TOLLERSTRANDA
Vi selger kvalitetsreker med tilbehør, øl, vin, is, pølser og brus.
"Kaptein Tom-Tom and the Coconut Rebels" trår til med sanger
som alle kan være med på å synge. Med din hjelp blir dette en
aften du sent vil glemme.
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OLAKJERRELØP
LARKOLLEN GRAND PRIX
KL: 10.00

MORGENTRIM – oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

KL: 12.00

SYKKELLØP PÅ gjennomsnittstid Start: Larkollen Skole.
Her tar vi igjen en tur med sykkelen gjennom store deler av
Larkollen. Ta med hele familien på tur. Her blir det ikke om å gjøre
å komme først i mål. Vinneren er den som kommer nærmest gjennomsnittstiden. Påmeldingsavgift: Kr. 30,- pr. startnummer.

KL: 15.00

LARKOLLEN GRAND PRIX – OLAKJERRELØP
Løype: Larkollveien fra Rørvikveien til Støtvig hotell.
Lag en doning av hva som helst, ta min. 3 hjul og bland i noen
materialer, la stå til heving, hiv på glasur og la tørke noen timer.
Alle kan delta! Premiering for: Beste design, artigste kostyme,
beste tid. Påmeldingsavgift: Kr 30,- pr. doning.
OBS: HJELM ER PÅBUDT – TEKNISK KONTROLL AV HJUL OG STYRING
1/2 TIME FØR START. BRUK HODET – TENK SIKKERHET! (SVINGEN
BLIR SIKRET).

KL: 19.00

BINGO PÅ STØTVIG HOTELL
Arrangør: Kvinne og Familieforbundet, Larkollen

KL: 19.00
- 21.00

FISKEKONKURRANSE
Start: Støtvigmoloen i egne båter. Premiering for: Største fisk, minste fisk, flest fisk, beste bryggefisker. All fisk må fiskes på snøre!
Påmeldingsavgift: Kr. 30.- pr. startnummer.

KL: 21.00

pingis på playa'n
I år er det klart for bordtennislek med rundbordturneringen
"Pingis på Playa'n" i teltet ved Støtvig/i haven ved Støtvig.
Dette er svimmel og svett partymoro. Rundbordkonkurranser
har blitt svært populære på puber i Sverige – nå er de kommet
til Larkollen! Alle kan delta og utstyr lånes hos oss. Påmelding
ved oppmøte. Ølsalg.
PÅMELDING TIL ALLE KONKURRANSER 1/2 TIME FØR START.
PREMIERING UMIDDELBART ETTERPÅ.
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skattejakt
se opp for kanonkuler på avveie!
KL: 10.00

MORGENTRIM – oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

KL: 10.00

sandvolleyballskole
Braathes sandvolleyballskole har blitt en tradisjon og vi
inviterer også i år til 2 dager med instruksjon og spill på
Støtvigstranda. Deltakeravgift kr. 150,-.

KL: 12.00

SKATTEJAKT Start: Støtvigmoloen.
Her må alle bruke fantasien og sine kunnskaper for å finne den
skjulte skatten. Alle stiller i sjørøverantrekk.
Alle voksne stiller seg bakerst. Små og store barn leter etter
skatten i egne grupper.
Passer best for barn under 10 år.

KL: 14.00

Guidet båttur
Vi arrangerer guidet båttur i Larkoll-skjærgården med båten
"Sonate". Skipper og guide er Goggen Sibbern. 15-20 personer.
Påmelding i resepsjonen på hotellet. Kr. 75,- pr. pers.

KL: 19.00

sommershow med "The belfast Lads"
Ekte vare! Det er det du får når ”The Belfast Lads” entrer scenen.
Gutta i Belfast Lads har 13 års turnevirksomhet i Norge, og over
1000 liveopptredener bak seg. De er nå etablert som et av de
mest erfarne og mest etterspurte band innen irsk folkerock.

sommershow!
støtvig hotell tirsdag 21. juli

dørene åpner

kl. 19:00

"Det var Belfast Lads som til slutt stjal showet og hevet stemningen på et nivå man aldri
har sett tidligere på Sjyrockfestivalen. Publikummerne ble gradvis mer og mer revet med
– mens musikerne i Belfast Lads briljerte på scenen. Og det hele resulterte i en gedigen
folkefest ut i de sene midnattstider på nordsiden av Værøy". - Avisa Nordland

Salg av god mat fra grillen i haven.
Inngang kr. 150,Whack for my daddy-o, There's whiskey in the jar
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trim,kubbspill,
båttur,ogallsang
KL: 10.00

MORGENTRIM – oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

KL: 10.00

sandvolleyballskole
Braathes sandvolleyballskole har blitt en tradisjon og vi
inviterer også i år til 2 dager med instruksjon og spill på
Støtvigstranda. Deltakeravgift kr. 150,-.

KL: 12.00

Guidet båttur
Vi arrangerer guidet båttur i Larkoll-skjærgården
med båten Eløen. Skipper
og guide er Goggen Sibbern.
15-20 personer.
Påmelding i resepsjonen i
hotellet. Kr. 75,- pr. pers.

KL: 13.00

Kubbspillmesterskap på
park lane
Venner, familie, fastboende
og sommergjester, her er det
alle mot alle. Kom å kjemp
om den gjeve tittelen som Larkollmestere i kubbspill. Min 3 pers.
pr. lag Påmelding kr 50,- pr. lag. Salg av is, brus og div. fra
kioskvogn.

KL: 15.00

natursti
Sett sammen et lag og bli med på en liten vandring i
Larkollmarka. Under veis vil du løse teoretiske og praktiske
oppgaver. Start og mål er på Larkollen skole. Passer for lag
bestående av både barn og voksne, med spørsmål tilpasset alle
nivåer. Oppgaver vil bli presentert for både norsk- og engelsk
språklige.

KL: 20.o0

grenseløs allsang
Grenseløs allsang er en
blanding av det meste som er gøy. Vi serverer en blanding av
quiz, allsang, revy, cabaret, konsert og grenseløs
deltakelse fra publikum.
Se omtalen på neste side

Sister sisters og the gutta boys presenterer:

"grenseløs
allsang"
Kreativ allsang med noe attåt
Grenseløs allsang er en blanding av det meste som er gøy.
Vi serverer en blanding av quiz, allsang, revy, cabaret,
konsert og grenseløs deltakelse fra publikum. Man MÅ ikke
delta, men det er selvfølgelig mye morsommere.
Innimellom slagene, blir det en pust i bakken for publikum
med låter vi har plukket ut og som vi har lyst til å fremføre,
og tekster som handler om ting vi tenker mye på. Spenningen
kommer til å toppe seg mot slutten av kvelden, hvem
kommer til å vinne? Guttene eller jentene?
Sister sisters and the gutta boys, består av søstrene Ingrid
og Kristine Hesjadalen på jentelaget, På guttelaget: bassist
Torstein Kinn og pianist Jens Andreas.
Billettpris kr. 175,-. Forhåndssalg fra resepsjonen ved
Støtvig Hotell. Restplasser selges i døra.
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bryggedans
med kåring av årets larkolling
KL: 10.00

MORGENTRIM – oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

KL: 10.00

Slektsturnering i tennis
Se egen omtale.

KL: 12.00

KRABBEFISKEKONKURRANSE FRA STØTVIGMOLOEN
Premiering for: Største krabbe – flest krabber.
Området for krabbefisket avgrenses til Støtvigmoloen.
Påmeldingsavgift Kr. 30,- pr. startnummer.

KL: 14.oo

STRANDVOLLEYBALLTURNERING PÅ STØTVIGSTRANDA
Turneringen spilles med lag bestående av inntil 3 personer, hvorav 2
er på banen av gangen. Klasseinndeling av lagene. Påmeldingsavgift
kr. 50,- pr. lag

KL. 20.00

BRYGGEDANS PÅ STØTVIGMOLOEN
Salg av mat fra grillen og fiskesuppe med tilbehør.
Inngang: Kr. 60,- pr. person, Kr. 120,- for kjernefamilien (to voksne pluss deres barn).

Kl: 22.00

KÅRING AV ÅRETS LARKOLLING
Kåringen skjer i forbindelse med bryggedansen.
Juryen bestående av tidligere "Årets Larkollinger" velger en verdig
kandidat til hedersbenevnelsen "Årets Larkolling".

Morgentrim
Morgentrim i solen (med et påfølgende bad i sjøen?)
for alle kvikke og kanskje spesielt de mindre kvikke
Larkollinger og sommergjester.
Tidligere års morgentrim instruktører Frøydis og Jørn
Erik Hausmann vil dele på oppgaven med å lede
morgentrimmen.
Barn & voksne, damer & herrer, møt opp mandag til
lørdag i Larkolluka!
Start kl. 10.00 på gressbakken ovenfor Støtvigmoloen

SLEKTSTURNERING ITENNIS
Larkollen Tennisklubb inviterer til Slektsturnering i tennis
for doublepar.
Fjernt og innbilt slektskap vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Konkurransen
avvikles som handicapturnering. Handicap fastsettes av dommer, som også
har myndighet til å endre handicap underveis. Ta med tennisracketer. Larkollen
Tennisklubb besørger baller. Påmeldingsavgift kr. 60,- pr. doublepar. Velkommen
til en spennende og hyggelig konkurranse på tennisbanen.
Påmelding på klubbhuset til Larkollen
Tennisklubb innen onsdag kl. 18:00.
Fremmøte torsdag kl. 10:00.
Turneringen avvikles torsdag.
Salg av kaffe, vafler is og brus.
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sandslott
konkurranse
KL: 10.00

MORGENTRIM – oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

KL: 12.00

SANDSLOTTKONKURRANSE
Sted: Støtvigstranda.
La fantasien få fritt
spillerom, og lag ditt eget
drømmeslott slik du selv
vil ha det! Separate klasser
for voksne barn og familier.
Påmeldingsavgift:
Kr. 30,- pr. lag/slott.

KL: 15.oo

FAMILIEQUIZ
I haven på Støtvig Hotell inviterer vi til familiequiz med varierte oppgaver for store og små. Deltakeravgift kr. 50,- pr. lag.
Maks 8 pers. pr. lag.

Kl: 21.00

HUMORgalla i teltet
Gå ikke glipp av Larkollukas første stand-up show.
Christer Torjussen, Janne Rønningen og Glenn Erland Tosterud er
alle på scenen for å underholde deg. Ta med venner og bekjente,
å trim lattermusklene. Showet starter kl.21.00, men serveringen
i teltet starter kl. 19.00 og varer frem til midnatt. Pris kr. 175,Forhåndssalg av billetter i resepsjonen på hotellet.
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måka

barne -og ungdomsrevy.
gå ikke glippav denne urfremføringen!

KL: 10.00

MORGENTRIM – oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

KL: 11.00

LARKOLLMARKED
Sted: Parkeringsplassen, Støtvig Hotell.
Larkollmarkedet er et marked hvor alle foreninger, næringsdrivende, kunstnere og andre som har noe å selge/vise frem kan
møte Larkollinger i sommerhumør og gjøre en god handel! De
største bodene må påregne en liten avgift.

KL: 12.00

ta larkollkaka 2009
Lag Larkollens mest spektakulære (eller velsmakende) kake.
Ta med kaken og møt opp i dansesalen på hotellet for å høre
juryens dom

KL: 13.00

FOTBALLKAMP MELLOM SOMMERGJESTER OG FASTBOENDE
Sted: Park Lane (Larkollen stadion). I samarbeid med Larkollen
Idrettslag. Vandrepokalen i denne utradisjonelle fotball-festen
med spesielle regler er gitt av Larkollen Vel. Se egen omtale for flere
detaljer. Interesserte spillere: Møt opp 1/2 time før avspark!

KL: 18.00

årets forestilling AV MÅKA BARNE OG UNGDOMSREVY
Møt opp i hotellhaven for å se hvor fantastisk flinke barn og
ungdom kan være når de får lage sin egen revy!
Inngang kr. 50,-.

Mer info: www.arealis.com

måka barne-og
ungdomsrevy
Hei barn og unge i Larkollen!
Måka barne- og ungdomsrevy er en revy som blir satt sammen i løpet av
Larkolluka. Den består av barn og unge i alderen 7-16 år. Dette er et tilbud
til både fastboende og feriegjester i Larkollen. I år har vi ikke valgt noe
tema, men vil prøve å få revypreget på showet tilbake, slik det var de
første årene – med egenskrevne tekster. Det er typisk at tekstene handler
om noe som opptar oss og vår hverdag, Larkollen og det som karakteriserer
stedet, eller aktuelle temaer. Men det er ikke noe krav til numrene at de må
dreie seg rundt dette.
Så det er bare å melde seg på og være kreativ! Vi trenger masse gode tekster, til både sanger og sketsjer. Dans, akrobatikk og andre kreative innslag
er også flott å få med i revyen. Allerede på mandagen i Larkolluka bør alle
numrene være noenlunde bestemte, slik at bandet vet hva de skal øve på.
Så det er fint om dere tenker ut hva dere vil være med på før uka er der.
I år er det 13. året på rad at Larkollen har sin egen barnerevy, og vi håper
på en suksess også i år, som alle andre år.
Sjefsmåkene er fremdeles Beate Sollie Horn og Rine Holmsen. Vi er begge
21 år, og gikk ut fra musikk-, dans- og dramalinjen ved Kirkeparken vgs. i
Moss i 2007. Med oss har vi flere dyktige ungdommer som medvirker som
instruktører for forestillingen, og vi har et fantastisk band. Flere av disse
har vært med tidligere år.
Fra mandag til fredag i Larkolluka vil det være øvelser på Larkollen skole
fra 10.00 til 11.45. Gruppa blir delt i to, en gruppe øver fra 10.00 til 11.00,
mens den andre holder på fra 10.45 til 11.45. På søndag, etter barnas dag, vil
det være et møte for alle som skal være med. Her vil det bli gitt praktiske
beskjeder om hva som kommer til å skje utover i uka. På fredag er det klart
for generalprøve i tillegg til vanlig øvelse, og på lørdag braker det løs med
forestilling i teltet ved Støtvig Hotell.
Prisen for å være med på revyen er 250 kroner. Dette inkluderer t-skjorte
og diverse annet.
For påmelding kan du gå inn på internettsiden vår, www.maaka.net,
og fylle ut påmeldingsskjemaet. Revyen har plass til 45 barn og unge, og
om det er flere ledige plasser igjen søndag 19. juli, vil vi være å finne på
Larkollen skole på Barnas dag, og det vil da bli muligheter for å melde seg
på der.
Billetter til forestillingen kan fåes kjøpt på skolen, i øvingstiden, og ved
inngangen til forestillingen. Billettprisen vil være på 50 kroner.
Vi satser på en fantastisk revy, og et fornøyd publikum 25. juli.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen Beate og Rine – ”sjefsmåkene”

fotballkamp
Årets fotballkamp mellom fastboende og
sommergjester vil også i år bli delt inn i tre klasser:
Klasse I
Klasse II
Klasse III

gutter/jenter
7 - 10 år
gutter/jenter
11 - 14 år
gutter/jenter og voksne 15 år og oppover

Klasse I spiller på tvers av banen med små mål 2 x 8 min.
Klasse II spiller på hele banen 2 x 12 minutter
Klasse III spiller på hele banen 2 x 20 minutter
Arrangeres i samarbeid med Larkollen Idrettslag

SANDVOLLEYBALLSKOLE
Velkommen til sandvolleyballskole 21. og 22. juli
Forbered deg til den store sandvolleyball- turneringen! Braathes sandvolleyballskole har blitt en tradisjon og vi inviterer også i år til 2 dager med
instruksjon og spill på Støtvigstranda. Du trenger ikke kunne spille volleyball fra før, vi skal sørge for å lære bort både grunnslag og lure triks. Vi
har også en premieutdeling siste dagen! Påmelding skjer ved å skrive seg på
liste som ligger i resepsjonen på Støtvig hotell innen mandag 16. juli eller
ved å sende e-post til Vilde med navn, alder og tlf. nr.
Pris: 150,(betales v/oppmøte første dag)
Sted: Støtvigstranda
11-14 år: kl 10.00 – 11.45
15- 18 år: 12 – 13.45
(maks 16 pr. gruppe)
Ta med/ha på:
Drikkeflaske m/vann
Shorts & t-skjorte
Håndkle (til å tørke av sand med
eller kanskje du vil ta et bad
etterpå?)
Kontaktperson: Vilde Solvoll
Tlf: 41329879
e-post: vildesolvoll@hotmail.com

Bor det en revystjerne i deg?
Vi ønsker å danne en egen gruppe til neste års lokalrevy, og har i den forbindelse
tatt kontakt med Hanne Bakkerud som har sagt seg villig til å hjelpe oss med å få
i gang dette. Vi håper at denne gjengen kan jobbe jamt og trutt gjennom høsten og
vinteren, og er klare til å vise fram det de har laget under Larkolluka 2010.
Er dette noe for deg, må du gjerne ta kontakt med:
Hanne Bakkerud på tlf 45 61 51 25 ,hannebakkerud@hotmail.com
Eller gå inn på vår hjemme side: www.larkolluka.no og kontakt oss derfra.

TLF: 91115254

Mob: 90 18 27 18

Balkonginnglassing/vinterhager

473 91 005

Tannlege

Olav Johansen
Alm. praksis

Tlf. 69 24 94 45
Kransen 18, 1531 Moss

Tlf: 69 23 61 00 Fax: 69 23 61 01

Støtvig Hotell

Pub'en har
åpent i
larkolluka
fra kl.23:00
Besøkvår
restaurant
Palmehaven
og
plattingen
i hotellhaven
larkollens
treffsted

Spesialtilbud på overnatting i juli:
Fra kr 600,- pr. døgn pr. dobbeltrom, inkludert frokost
Fra kr 450,- pr. døgn pr. enkeltrom, inkludert frokost

Lyst til å danse?

Husets orkester spiller til dans i dansesalen 6 kvelder i uken fra
juni og ut august. Mulighet for noen endringer i Larkolluka.

18-års grense. Velkommen som vår gjest!

Tlf: 69 23 61 00 Fax: 69 23 61 01

Buffet fra fjord og jord kr. 225,Serveres fra kl. 17:30 ons-fre-lør
Bordbestilling

Utdrag fravår
a la cartè meny:
Stor a la carte fra kl. 12:00 - 22:30

Besøkvår
restaurant
Palmehaven
og
plattingen
i hotellhaven
larkollens
treffsted

Forretter:
Husets fiskesuppe
Stor skalldyrcoctail

dagens rett kr. 135,-

Salater:

dagens treretter kr. 315,-

Skalldyrsalat
Pastaretter

SMÅRETTER:
Biffsnadder
Tapas

Hovedretter:
Steinbitt og laks
Husets biff

Desserter:
Friske, norske jordbær
Brownies

nå markedsfører vi
oss under navnet

Hilsen alle oss Larkollinger i
Oliner Rørfornying AS

NAF Larkollen Camping
Nesetveien 24, Postboks 42, 1560 Larkollen
naf-lark@online.no
telefon: 69263194, telefaks: 69263958

Thorvaldsen Larkollen a/s
Dagligvarer, tipping, post i butikk, bank i butikk.

Wenche Øra, Støtvigveien 2, 1560 Larkollen Tlf: 69 26 34 82

Timebestilling Åpent: TIRSDAG - onsdag - TORSDAG - FREDAG

Big bubble
no trouble!

Er du glad i tunge løft, lange
arbeidsdager, frustrasjon, kjeft
og vaklende økonomi?
Da er hjelpemannskap under Larkolluka noe for deg.
Larkollteamet søker support-team under Larkolluka som kan avlaste
oss når det står på som værst. Jobben er selvfølgelig ikke så ille som
antydet i overskriften og lønna er neimenn ikke værst den heller:

1000-vis av sprudlende barn og glade foreldre.
Ta kontakt med Alex på Tlf: 95774553 eller på e-post alex@larkollen.no.
Hvem vet, kanskje du blir kronet med ukas største
æresbevisning "Årets Sjauer"

Vi støtter lokalmiljøet

Larkollen

Pizza

& Grill
Pizza - Kebab - Hamburgere

Åpent: 11:00 - 23:00
Utvidede åpningstider i
Larkolluka!

Støtvigveien 2, 1560 Larkollen
Tlf: 69262010

www.leonberg.no

The larkollweek where
smart pople meet

"Too much drinking-

© Larkollteamet 2009

aze"
d
o
t
n
i
s
t
h
g
i
-turns n

Kolonialforretning, post og bank 69 26 30 89
Hotell m/pub, restaurant, bar 69 23 61 00
Kiosken ("Gargen") 69 26 20 10
Larkollen Camping 69 26 31 94
Hytteservice 69 26 30 62
Frisør 69 26 34 82

d u e r a l lt i d v e l k o m m e n i l a r k o l l e n !

