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Velkommen til
Larkolluka 2013

Hjertelig velkommen til Larkolluka 2013!

For sjette året på rad drar Larkollteamet igang Larkolluka,
tradisjonen som i nyere tid går helt tilbake til 1987! Det har vært
store og små endringer i Larkolluka gjennom tidene, og vi ønsker
gjerne tilbakemelding fra deg.

Vi er stolte av å presentere årets program. Årets Larkolluke blir
som dere kjenner med kjente og kjære konkurranser, men vi har
også den store glede av igjen å kunne invitere dere til TIRSDAGEN i
Larkolluka! Vi har sørget for å få et av Norges beste partyband til
Larkollen, nemlig Miami Heat.
Miami Heat er bandet som gir deg den perfekte sommerfølelsen,
heftig latinopop, drømmende Beach Boys, og superhits fra Bob
Marley, UB40, Postgirobygget, deLillos og mye mye mer. Sett
kursen mot teltet denne tirsdagen for en uforglemmelig aften!
Rekeaften blir som dere kjenner med allsang og solnedgang på
svaberget, vi blir i år nødt til å sjekke alle bagger og sekker ved
inngangen, og medbrakt alkohol er ikke tillatt! Vi gleder oss til en
fantastisk kveld på Tollerstranda.
Åpen scene er et gratisarrangement for ALLE! Vi vil ha eget serveringsområde med legitimasjonsplikt. Det er duket for en helaften
med mye variert musikk, lokale band og artister som får vise seg
fram på scenen. Ingen grunn til å bli hjemme denne kvelden.
Grunnet byggingen av Støtvig Hotel, ser vi oss dessverre nødt til
å takke for tiden vi har hatt med bryggedans på moloen. Til gjengjeld inviterer vi i år til Stranddans på Lersbaugen. Her vil vi rigge
til danseplatting og har også fått Rock Connection til å spille opp
til dans etter kåringen av Årets Larkolling. Puss støvet av danseskoa
og bli med!
Måka har i år to nye sjefsmåker, Lillian-Sofie og Malin, se omtale
lenger bak i programmet. Vi ønsker måkene lykke til og gleder oss
allerede til årets forestilling.
Da gjenstår det bare å ønske alle hjertlig velkommen til nok en
Sommerhilsen fra 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!
Klovnen Cathrine maler ansikter ved Thorvaldsen før karnevalsopptog – tips mottas med takk. Både store og små er velkomne
fra kl 10:00.

KL: 13.00

Barnas dag
Etter opptoget starter barnas dag på Larkollen skole med
mange gratisaktiviteter og leker for barn i alle aldre.
Arrangementet er støttet av Rygge kommune.

KL: 18.00

Sommerkonsert i Larkollen kirke
Medvirkende: Monica Pilar, sang og Andreas Karlsen, gitar
Billettpris: kr. 150,- barn gratis.

KL: 19.00

Rekeaften med allsang på Tollerstranda
Vi selger kvalitetsreker med tilbehør, øl, vin, is, pølser og brus.
"Arvid med band" trår til med sanger som alle kan være med på.
OBS: medbrakt alkohol er ikke tillatt. Kontroll av bagger,
vesker og sekker ved inngangen.
Dersom dette ikke overholdes risikerer vi å måtte avlyse
rekeaften i fremtidige år.
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OLAKJERRELØP

LOSEN GRAND PRIX
KL: 10.00

Morgentrim
Oppmøte Lersbaugen.

KL: 10.00

Slektsturnering i tennis
Se egen omtale

KL: 12.00

Sykkelløp på gjennomsnittsplassering
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 gjennomsnittsplasseringen. Påmeldingsavgift: Kr. 30,- pr. startnummer.

KL: 15.00

Losen Grand Prix - Olakjerreløp
Løype: Larkollveien fra Rørvikveien til Losen.
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: Artigste kostyme, beste tid. Anbefales
bruk av knebeskyttere.
Påmeldingsavgift: Kr 50,- pr. doning.
OBS: HJELM ER PÅBUDT – TEKNISK KONTROLL AV HJUL OG STYRING
1/2 TIME FØR START. BRUK HODET – TENK SIKKERHET!

KL: 19.00

Bingo i teltet
Arrangør: Kvinne- og familieforbundet, Larkollen

KL: 19.00
- 21.00

Fiskekonkurranse
Start: Fiskebrygga i Rørvika i egne båter.
Premiering for: Største fisk, minste
fisk, flest fisk, beste bryggefisker. All fisk må fiskes på snøre!
Påmeldingsavgift: Kr. 50.- pr. startnummer.
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skattejakt

se opp for kanonkuler på avveie!
KL: 10.00

Morgentrim
Oppmøte Lersbaugen.

KL: 10.00

Sandvolleyballskole
Se egen annonse.
Oppmøte: Lersbaugen ved volleyballbanen

KL: 12.00

Sjørøverjakt på Lersbaugen
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. Oppmøte Lersbaugen.

KL: 13.00

Pingis på plenen
Kom og spill rundbord på Park Lane. Semifinaler og finaler. Passer for
alle. Påmelding kr. 20,- Arrangeres av Larkollen IL bordtennisgruppa.

KL: 15.00

Tautrekkingskonkurranse
Påmelding 50,- Her er det bare å møte opp med venner og familie
for å måle kreftene. Vi prøver å stille egen barneklasse, familieklasse
og voksenklasse, så ta med alle du kjenner for en morsom dag på
Park Lane. Ved få påmeldte lag blir det egne regler under gjennomføringen.

KL: 19.30

Sommershow med Miami Heat
Se egen omtale

SOMMERSHOW

Miami Heat kommer til Larkollen for å gi deg den ordentlige sommerfølelsen.
Miami Heat spiller superhits fra artister som Bob Marley, Beach Boys, Ricky
Martin, UB40, Postgirobygget, deLillos med flere.
Ikke stol på den norske sommeren! Møt opp i teltet på parkeringsplassen og
få sommern servert!
Sola steker, du har en kald pils i hånden, bølgene skvulper og asfalten er varm
mellom tærne. Miami Heat er soundtracket til dette drømmescenariet og
sørger for at alle går varme, glade og svette hjem fra festen!

Tirsdag 16. juli i teltet. 18 års grense.
Billettpris 250,- Miami Heat går på scenen kl. 21.00!
Billetter kan også kjøpes i døra.

dørene åpnes kl.19.30.
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trim og
kubbspill
KL: 10.00

Morgentrim
Oppmøte Lersbaugen.

KL: 10.00

Sandvolleyballskole
Se egen annonse.
Oppmøte: Lersbaugen ved volleyballbanen

KL: 12.00

Rundflyvning med helikopter
Turene går fra Støtvigjordet. Kr. 450,- pr. pers.

KL: 12.00

Kubbspillmesterskap
Oppmøte på Park Lane
Påmelding kr 50,- pr lag

KL: 15.00

Natursti
Sett sammen et lag og bli med på en liten vandring i Larkollmarka
start fra Park Lane. Underveis vil du løse teoretiske og praktiske
oppgaver. Start og mål er på Park Lane. Passer for lag bestående av
både barn og voksne, med spørsmål tilpasset alle nivåer.
Påmelding kr 50,- pr lag
INGEN HJELPEMIDLER TILLATT!

KL: 19.00

Åpen scene
Vi åpner hovedteltet vårt på parkeringsplassen
GRATIS inngang!
Det blir eget område for alkoholservering
med legitimasjonsplikt.
OBS: medbrakt alkohol er ikke tillatt.
Kontroll av bagger, vesker
og sekker ved inngangen.

Åpen scene
Velkommen til en fantastisk kveld i teltet!
Gratis inngang - Mye musikk - Åpent for ALLE!

Konsert start ca 19.30
The New Generation - Kalt - Samsari - Gjörme
Har du lyst til å spille, ta kontakt med Morten på 45465540 innen tirsdag!

KALT

tautrekking
Lagene må bestå av min. 2 personer. Vi vil kjøre tautrekking etter egne regler sånn at barn kan konkurrere mot
voksen. Dommeren er suveren!
Vi avslutter dagen på Park Lane med en tautrekkig
mellom fastboende og sommergjester. Heder og ære
står på spill!
Lykke til!

Stranddans
Bryggedans blir Stranddans!
Salg av mat fra grillen, samt vår kjente og kjære fiskesuppe med
tilbehør. Årets Larkolling blir et av kveldens høydepunkt.
Vi rigger til med danseplatting for store og små. Det vil bli
musikk du kan danse til og større danseplass enn det vi tidligere
har hatt på moloen. Puss støvet av danseskoa og bli med!
Rock Connection avslutter kvelden etter kåringen av Årest Larkolling.
Inngang: kr. 75,- pr. person, kr. 150,- for kjernefamilie (to voksne pluss
deres barn)
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STRANDdans

med kåring av årets larkolling
KL: 10.00

Morgentrim
Oppmøte Lersbaugen.

KL: 10.00

Sandvolleyballskole
Se egen omtale.
Oppmøte: Lersbaugen ved volleyballbanen

KL: 12.00

Krabbefiskekonkurranse
Premiering for: Største krabbe – flest krabber.
Området for krabbefisket avgrenses til Naslebrygga. Alle krabber
skal fiskes på snøre.
Påmeldingsavgift Kr. 50,- pr. startnummer.
Vi oppfordrer til bruk av redningsvest på de minste.

KL: 14.30

Sandvolleyballturnering på Lersbaugen
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

Stranddans på Lersbaugen
Se egen omtale.

Kl: 22.00

Kåring av Årets Larkolling
Kåringen skjer i forbindelse med hagedansen.
Juryen bestående av tidligere "Årets Larkollinger" velger en verdig
kandidat til hedersbenevnelsen "Årets Larkolling"

Morgentrim
Morgentrim i solen. For alle kvikke og kanskje spesielt
de mindre kvikke Larkollinger og sommergjester.
I år blir det Linn Kristiansen som vi har blitt kjent med
fra tidligere år som kjører morgentrimmen alene.
Barn & voksne, damer & herrer, møt opp mandag til
lørdag i Larkolluka!
Start kl. 10.00 på gressbakken ved Lersbaugen.

SLEKTSTURNERING I TENNIS

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 mandag.
Fremmøte mandag kl. 10:00.
Turneringen avvikles mandag.
Salg av kaffe, vafler, is og brus.
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sandslottkonkurranse
KL: 10.00

Morgentrim
Oppmøte Lersbaugen.

KL: 12.00

Sandslottkonkurranse på Lersbaugen
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. 50,- pr. lag.

KL: 15.oo

Familiequiz på Losen
Larkollteamet inviterer til familiequiz på Losen med varierte
oppgaver for store og små. Deltakeravgift kr. 50,- pr. lag.
Maks 8 pers. pr. lag.

Kl: 19.30

(dørene åpnes)

Humorgalla
Standup-tradisjonen i Larkolluka fortsetter. Derfor ønsker vi igjen å
invitere til teltet hvor vi skal le og kose oss utover sommerkvelden.
I år gjestes vi av Jon Schau, Andre Jerman, Magnus Jørgensen og
Joachim Skage! Ta med venner og bekjente og trim lattermusklene.
Showet starter ca. kl. 21.00, dørene åpner kl. 19.30 og varer frem til
23.30.
Pris kr. 250,Forhåndssalg av billetter i kioskvogna hele uken. 18-års grense.
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måka

barne- og ungdomsrevy.
gå ikke glipp av denne urfremføringen!

KL: 10.00

Morgentrim
Oppmøte Lersbaugen.

KL: 10.00

Rundflyvning med helikopter
Turene går fra Støtvigjordet. Kr. 450,- pr. pers

KL: 11.00

Larkollmarked i skolegården
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. Oppmøte i skolegården
fra kl 09.00.

KL: 12.00

Larkollkaka
Lag Larkollens mest spektakulære (eller velsmakende) kake.
Ta med kaken og møt opp i skolegården for å høre juryens dom.
Hoveddommer er Bjørn-Ali Abdullah, kjent fra Hele Norge Baker.
NB! Ingen kjølemuligheter.

KL: 13.00

Fotballkamp i regi av LIL
Vandrepokalen i denne utradisjonelle fotballfesten
med spesielle regler er gitt av Larkollen Vel. Se egen omtale for flere
detaljer. Interesserte spillere: Møt opp på Park Lane 1/2 time før
avspark!

KL: 18.00

Årets forestilling av Måka Barne- og Ungdomsrevy
Møt opp i teltet for å se hvor fantastisk flinke barn og
ungdom kan være når de får lage sin egen revy!
Inngang kr. 75,-

Larkollteamet benytter muligheten nok en
gang til å ønske Lillian-Sofie og Malin lykke til
som sjefsmåker.

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. Dette er et tilbud til både fastboende og feriegjester i alderen 7-16 år.
Årets revy er den 17. barnerevyen som arrangeres.
Som tidligere år øver vi på Larkollen skole fra kl 10.00 til kl 12.00, fra mandag til
fredag. I tillegg holder vi generalprøve på fredags ettermiddag, og på lørdags
kveld braker det løs med forestilling. Denne vises i teltet på parkeringsplassen
ved skolen, og billetter kjøpes ved inngangen. Kr 75 for voksne, og 50 for barn.
Det koster 250 kr å være med på revyen. Dette dekker blant annet t-skjorte,
blomst og servering under generalprøven. Påmelding skjer ved å sende mail til
maakarevyen@gmail.com Oppgi fult navn og alder på deltakeren, samt foresattes tlf.nr. På vår nettside http://www.maakarevyen.blogspot.com finnes også
mer utfyllende informasjon om revyen. Vi har plass til ca. 50 barn, og dersom det
ikke er fullt, vil det være mulig å melde seg på under Barnas dag på Larkollen
skole søndag 14. juli.
Etter Barnas dag holder vi informasjonsmøte for deltakere og foreldre i SFOlokalene på skolen. Her vil det bli gitt praktiske beskjeder om hva som skjer
utover i uka, og vi bestemmer også hvilke sanger og numre som skal med i
revyen.
Vi satser på en fantastisk revy, stolte deltakere og et fornøyd publikum.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen sjefsmåkene Lillian-Sofie, Malin og resten av gjengen!

fotballkamp
Årets fotballkamp mellom fastboende og
sommergjester vil i år bli delt inn i fire klasser:
Klasse I gutter/jenter 7 - 8 år (født 2004-2005) 4 utespillere + keeper
Klasse II gutter/jenter 9 - 10 år (født 2002-2003) 4 utespillere + keeper
Klasse III gutter/jenter 11 - 13 år (født 1999-2001) 6 utespillere + keeper
Klasse IV gutter/jenter og voksne 14 år og oppover (født 1998 eller
tidligere)
Klasse I, II og III spilles samtidig med omganger på 2 x 20 min
Klasse IV spilles på hele banen med 10 utespillere + keeper. 2 x 20 min
Til de 3 barneklassene ber vi om at foreldre melder seg behjelpelig i sekretariatet. Vi trenger en lagleder som kan organisere bytter pr lag, og en dommer
pr kamp. Arrangeres i samarbeid med Larkollen Idrettslag

Utleie av Aktivitetshuset Nasle

Barnedåp, konfirmasjon, klassefest/jubileer, minnestund m.m. kr. 700,Huset er åpent for servering av frokost og kaffe med vaffel mandager
og onsdager fra kl. 10:00 - 13:00 (Gjelder ikke mandager i juli)

Kontakt Grete Bakkerud på tlf: 69 26 32 52, mob 47 39 70 64

ol i m b r ø r f or n y i n g | ol i m b a n l e g g
ol i m b o f f s h or e | ol i n e r s y s t e m

www.olimb.no
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tørste
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Massevis av klær for
dame og barn fra ChillNorway.
Skinnvesker fra MOO.
BlaaBallong_2013.indd 1

LAPPEN?
Traffikalt grunnkurs?
Ring oss i dag!
AMG er trafikkskole med høy
service ,sikkerhet og ALLTID mye Gøy!

Kirkegata 14, Moss - tlf nr. 69257171

Klostervn. 5, 1570 Dilling
tlf: 99 16 05 43
tors 12-20 fre 10-16 lør 10-16
Juli: tir - lør kl. 11-16
www.nettbutikk.denblaaballong.no
14.06.13 18:05

Seks veier til
den perfekte gressplenen.
Uten anstrengelse.

Automower ® 305
Opp til 500 m²

11.990,–

Automower ®
230ACX
Opp til 3 000 m²

21.990,-

Automower ® 308
Opp til 800 m²

13.990,-

Automower ®
Solar Hybrid
Opp til 2 200 m²

25.990,-

Automower ® 220AC
Opp til 1 800 m²

17.990,-

Automower ®
265ACX
Opp til 6 000 m²

37.990,-

For deg som er glad i gressplenen din, men som ikke liker
å klippe den, har vi en løsning. Husqvarna Automower ®
finnes for gressarealer mellom 500 og 6000 m². Finn mer
informasjon: http://mosshage.no

Moss Hagemaskinservice AS
Maskiner for hage og skogbruk

Varnaveien 41, 1526 Moss
69 27 70 90

http://mosshage.no

Kampanjepriser på
Crawford porter
Garasjeporter i alle
størrelser:
Kodelås
og bilsender:

Inntil
20%

-50%

v port
Ved kjøp a

RYGGE
Telefon: 48 95 31 50 | epost: rygge@crawfordcenter.no

TLF: 91115254

FISK: TIRSDAG OG FREDAG
KJØTT: MANDAG, ONSDAG OG TORSDAG

Kjøtt- og fiskerettene
kommer fra lokale og
regionale leverandører i
Østfold, Moss og Oslo
KJØTT
Kjøttkaker
Flesk og duppe
Lammeskank
Skinkestek m/surkål
Kyllingfilet
Salt lammebog

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

170,202,205,197,189,199,-

Kr
Kr
Kr
Kr

193,193,225,185,-

SOMMERENS DESSERTER
Frisk fruktsalat
Jordbær m/fløte
Karamellpudding
Cremè Bruleè

Kr 65,Sesongpris
Kr 63,Kr 80,-

FISK
Stekt ørret
Kokt laks
Rømmestek steinbit
Sprøstekt makrell (sommersesong)
Panert rødspette
Kanskje dere vil prøve en
dagens
middag inkl. kaffe:
Vi leverer catering og selskapsmat.
Kom innom og prøv vår
pannekakemeny

Kr 182,Kr 110,-

RING OSS PÅ TLF: 69274008
ELLER GÅ INN PÅ VÅR HJEMMESIDE
WWW.EVERT.NO

Thorvaldsen Larkollen a/s
Dagligvarer, tipping, post i butikk, bank i butikk.
Søndagsåpent i Larkolluka 14. og 21. juli

Vi utfører alt innen belegningsstein,
heller, kantstein, murer, granitt/skiferbelegg
grøntanlegg og vedlikehold.
Folkestad Industrifelt, Våler. Telefon: 69 28 77 50
E-mail: post@steinmiljo.no . www.steinmiljo.no

FORNØYDE KUNDER – VÅR BESTE REFERANSE!

Tannlege

Olav
Johansen
Alm. praksis

Tlf. 69 24 94 45
Kransen 18, 1531 Moss

Rørvikveien 82, 1560 Larkollen
Telefon: 920 27 501

Åpningstider: mandag-fredag kl.9-16
Kvelder og lørdager etter avtale

HVA MED ET DRIVHUS SPESIALDESIGNET FOR DIN HAVE?

VI TILBYR DET MESTE INNEN HUS OG HAVE.
Oppføring/reparasjoner av stengjerder/stentrapper/brygger etc

Gartnerarbeid - ombygging/
oppussing/terrasser - vedlikehold

SHOPPING OG HYGGE I RYGGE
ÅPENT 10-20 ( 10-18 ) • COOP OBS! 8-22 ( 8-20 )
VINMONOPOLET 10-18 (09-15)
GRATIS PARKERING! • WWW.RYGGESTORSENTER.NO • FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Ferske frukter og grønnsaker
fra alle deler av verden
post@okernfrukt.no - 22 64 02 11

God sommer!
Midtveien

Wenche Øra, Støtvigveien 2, 1560 Larkollen Tlf: 69 26 34 82
Timebestilling Åpent: TIRSDAG - onsdag - TORSDAG - FREDAG

Klovnen Cathrine

Perfekt i barnebursdager og alle
andre arrangementer for barn!
Tilbyr ansiktsmaling, dans, lek,
ballonger og snart kommer trylling på
menyen! Treffes på tlf 41285337.
Se også Facebook:
"Klovn på deltid!"

Ryggeveien 33 1523 Moss - tlf: 69 24 96 00

UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR
KONTAKT VÅR AVDELING I MOSS, ÅRVOLLSKOGEN 95.
TLF: 69 20 82 82, E-POST: MOSS@CRAMO.COM, WEB: WWW.CRAMO.NO

Containerfrakt
TIL OG FRA ALLE VERDENSPLASSER
6 KONTORER I KINA
MED SKANDINAVISKE ANSATTE
EGET KLARERINGSKONTOR FOR SKIP
I LARKOLLEN
TLF: 69 24 13 00 - MOB: 911 49 785
HTTP://SCANDINAVIANSHIPPING.NO

Vi sveiser Larkollen sammen

rekkverk - trapper - innglassing

473 91 005
post@montec.no

The Larkollweek is
around the corner

På en

parkeringsplass
nær deg
Larkollen Camping 69 26 31 94
Kolonialforretning, post og bank 69 26 30 89
Losen 69 26 45 00
Frisør 69 26 34 82
Besøk oss på Facebook og larkolluka.no

d u e r allt i d v e lko m m e n i larkoll e n !
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"Too much drinking-

