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VELKOMMEN TIL
LARKOLLUKA 2014

Hjertelig velkommen til Larkolluka 2014!

Vi i Larkollteamet er stolte av å kunne invitere dere til nok en
Larkolluke i badebyen vår.
I år vil vi rette en ekstra stor takk til medhjelperne våre som
står på år etter år, Larkolluka hadde ikke vært mulig uten dere!
Årets Larkolluke blir som dere kjenner med kjente og kjære
konkurranser og aktiviteter. Dermed vil du trygt kunne
forberede deg til krabbefiske, sandslottkonkurranse, kubbspill,
olabil og alle de andre populære aktivitetene!
Vi gjentar suksessen fra i fjor hvor Arild løftet Rekeaften til nye
høyder. Vi trykker selvfølgelig opp sanghefter, og dermed er
det bare å synge av full hals ut i de små nattetimer. I år som i
fjor er det ikke lov med medbrakt alkohol og vi vil sjekke bagger og sekker ved inngangen. Vi gleder oss til en fantastisk
kveld på Tollerstranda.
Til tirsdagen i Larkolluka har vi fått tak i et av Norges beste
husband «Polyester med Gil», kjent som backingband fra NRK.
Bandet vil garantert begeistre oss med et utrolig fengende
party- og dansesett. Bandet har holdt på i over 14 år og vet
akkurat hva vi ønsker oss på parkeringsplassen denne kvelden
– SKÅL!
Stranddansen blir i år som i fjor på Lersbauen, hvor Rock
Connection skal underholde oss hele kvelden. De serverer oss
rolige sommerbalader før kåringen av «Årets Larkolling» tar til.
Etter kåringen byr vi opp til dans, så det er bare å belage seg
på en svingom på parketten!
Sjefsmåkene Lillian-Sofie og Malin er klare med ny oppsetting
av Måka Revyen, se omtale lenger bak i programmet.
Vi ønsker alle små-måkene lykke til og gleder oss allerede til
årets forestilling.
Da gjenstår det bare å ønske alle hjertelig velkommen til nok
en Larkolluke, vi håper dere blir fornøyde!
Sommerhilsen fra gutta krutt i Larkollteamet!

SØNDAG 13. JULI

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: 11.30

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 09:30.

KL: 12.00

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

Rekeaften med allsang på Tollerstranda
Vi selger kvalitetsreker med tilbehør, øl, vin, is, pølser og brus.
Arild kommer tilbake og trår til med sanger som alle kan være med
på. Vi trykker selvfølgelig opp sanghefter, og dermed er det bare
og synge av full hals ut i de små nattetimer.
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.

MANDAG 14. JULI

OLAKJERRELØP

LOSEN GRAND PRIX
KL: 10.00

Morgentrim
Oppmøte ved Støtvig moloen

KL: 11.00
-14.00
(*vær
forbehold)

Seiling ved Tengensdalstranda
Kom å prøve en seilbåt!
Arrangementet passer både til voksen og barn. En unik mulighet til
å lære om seiling og til å møte seilmiljøet i Larkollen.
Arrangementet er gratis.
Husk å ta med redningsvest!

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
- 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. 50.- pr. startnummer.

KL: 19.30

Bingo i teltet
Arrangør: Kvinne- og familieforbundet, Larkollen

TIRSDAG 15. JULI

SKATTEJAKT

SE OPP FOR KANONKULER PÅ AVVEIE!
KL: 10.00

Morgentrim
Oppmøte ved Støtvig moloen

KL: 10.00

Eldøyavandring
Transport til og fra Eldøya må arrangeres selv. Vi blir tatt med
igjennom øyas historie og nydelige natur.
Turen tar ca. 2 timer og godt fottøy vil være å foretrekke.
Påmelding foregår i kioskvognen, prisen for guidet tur er 50,Båter legges på stranden mot Kollen, da bryggene er private.
Vel møtt til en hyggelig tur i vår vakre natur

KL: 12.00

Sjørøverjakt på 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. Oppmøte Støtvigmoloen.

KL: 14.00

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: 19.30

Sommershow med Polyester
Se egen omtale

SOMMERSHOW
Tradisjonen tro blir det igjen sommershow i Larkollen!
Larkollteamet er stolte av å kunne presentere årets band:
Polyester med Gil!
Polyester med Gil kommer til Larkollen for å gi oss
et forrykende show.
Med en fantastiske stemme og fengende låter vil dette
garantert bli ukas høye punkt!
Bandet har holdt på siden 2000 og vet akkurat
hva vi ønsker oss på parkeringsplassen denne kvelden.
Hva er kan vel være en bedre avslutning på en
varm sommerdag i Larkolluka?

Tirsdag 15. juli i teltet. 18 års grense.
Billettpris 250,- Polyester går på scenen kl. 21.00!
Billetter kan også kjøpes i døra.

DØRENE ÅPNES KL.19.30.

ONSDAG 16. JULI

KUBBSPILL &
NATURSTI

OG ØL!

KL: 10.00

Morgentrim
Oppmøte ved Støtvig moloen

KL: 12.00

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

KL: 15.30

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: 19.30

Beer challenge
Vi smaker på 15 forskjellige
øltyper gjennom kvelden.
Her skal det luktes, smakes og nytes.
Vel møtt!
18.års grense i teltet denne kvelden.

Beer
challenge
Larkollen

beer
challenge!
Vi skal kåre larkollens beste ølkjenner.
Fra den hærligste ale, til den kaldeste lager.
Vi serverer 15 forskjellige typer øl, fra lyst til
mørkt. Deretter er det opp til deg å
gjenkjenne disse.
Påmelding kl 19.00 i teltet.
Pris: 200,- pr pers i konkurransen.
Det er lov å stille som lag eller enkeltpersoner.
*deltagere får ikke handle annen alkohol i baren under konkurransen!

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. Uformelt slektskap vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Påmelding på klubbhuset til Larkollen
Tennisklubb innen fredag.
Fremmøte fredag kl. 10:00.
Turneringen avvikles fredag.
SALG AV KAFFE, VAFLER, IS OG BRUS.

STRANDDANS
Vi fortsetter Stranddansen!
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)

TORSDAG 17. JULI

STRANDDANS

MED KÅRING AV ÅRETS LARKOLLING
KL: 10.00

Morgentrim
Oppmøte ved Støtvig moloen

KL: 12.00

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

KL: 15.00

Sandvolleyballturnering på Støtvigjordet
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.
Årets instruktør er Inger Johanne
Barn & voksne, damer & herrer, møt opp mandag til
lørdag i Larkolluka!
Start kl. 10.00 på gressbakken ved Støtvigmoloen.

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, Zahid Ali, Linda Mahala og Jan Andre
Olsen! Ta med venner og bekjente og trim lattermusklene.
Showet starter kl. 21.00, dørene åpner kl. 20.00
Pris kr. 250,Forhåndssalg av billetter i kioskvogna hele uken. 18-års grense.

FREDAG 18. JULI

SANDSLOTTKONKURRANSE
KL: 10.00

Morgentrim
Oppmøte ved Støtvig moloen

KL: 10.00

Slektsturnering i tennis
Se egen omtale

KL: 12.00

Sandslottkonkurranse
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.
Sted: Støtvig stranden og Solhaugstranden

KL: 14.30

Åpning av sykkelaktivitetsbane
I regi av FAU ved Larkollen skole vil det bli offesiell åpning av den
nye sykkelaktivitetsbanen.
Sted: mellom skolen og barnehagen

KL: 15.3o

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: 20.00

Humorgalla
Show start kl 21.00.

(dørene åpnes)

LØRDAG 19. JULI

MÅKA

BARNE- OG UNGDOMSREVY.
GÅ IKKE GLIPP AV DENNE URFREMFØRINGEN!

KL: 10.00

Morgentrim
Oppmøte ved Støtvig moloen

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: 12.30

Larkollkaka
Lag Larkollens mest spektakulære (eller velsmakende) kake.
Ta med kaken og møt opp i skolegården for å høre juryens dom.
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,-

kl.00.00

Mulig fyrverkeri i Larkollen *værforbehold - Takk for i år - ses neste år igjen!

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 for både fastboende og feriegjester i alderen 7-16
år. Årets tema blir Disney, og vi gleder oss stort til å lage en heidundrende revy.
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.
Revyen koster 250 kr å delta på. 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. 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, det deles opp i grupper 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

SOMMERUTSTILLING I HAGEN
ToNJE BRÅTHEN - SMYKKEKUNST
LENE RISE - MALERIER
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MEDGÅRDSKOGEN 2
TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG I LARKOLLUKA

KL.12 – 16

OLIMB RØRFORNYING | OLIMB ANLEGG
O L I M B O F F S H O R E | O L I N E R S YS T E M

WWW.OLIMB.NO

LAPPEN?
Traffikalt grunnkurs?
Ring oss i dag!

Kirkegata 14, Moss

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

Møt oss på Tengendalstrand
på mandag.
Bli kjent med seilmiljøet i
Larkollen.
Se programmet.

Seks veier til den
perfekte gressplenen.
Uten arbeid.

MOSS HAGEMASKINSERVICE AS
MASKINER FOR HAGE OG SKOGBRUK
VARNAVEIEN 41, 1526 MOSS
TLF: 69 27 70 90 - HTTP://MOSSHAGE.NO

[Skriv
inn tekst]
Velkommen

til maleriutstilling på
støtVig Hotel

Alvhild Brat - Med hjertet i Larkollen

12. – 20. juli 2014

GAMLE BILDER FRA LARKOLLEN av malerinnen
Alvhild Brat (1882 – 1964)

12. juli kl.12.00 lanserer Signe Ødegaard sin bok:

«Alvhild Brat – Med hjertet i Larkollen»

AUKSJON
på Losen

Søn. 13. juli kl.13
Visning fra kl. 12

“masse ting
fra loft og kjeller
pass på før
det smeller”
Trøgstad Auksjonsforretning
tlf: 95 06 13 13

Outletbutikken på landet

Åpen
mandag til lørdag
i hele juli
fra kl 11-17

ChillNorway
Moo
Senze of joy

Design- og reklametjenester i Møllebyen
Velkommen til oss!
www.fehuset.no

A5_ann_2014.indd 1

www.nettbutikk.denblaaballong.no
Klostervn. 5, 1570 Dilling
tlf: 99 16 05 43

04.06.14 06:00

TLF: 91115254

THORVALDSEN LARKOLLEN A/S
Dagligvarer, tipping, post i butikk, bank i butikk.
SØNDAGSÅPENT I LARKOLLUKA 13. OG 20. JULI

GOD SOMMER!
MIDTVEIEN

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

Hudpleie - Farging vipper og bryn - Fotpleie - Salg av Dermalogica produkter
Rørvikveien 82, 1560 Larkollen
Telefon: 920 27 501

VI KAN TILBY
DET MESTE INNEN
HUS OG HAGE

ole@larkollen.no
org. nr. 993 275 689

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

• Vaktmestertjeneste
• Stengjerder
oppføring/reparasjon av
stengjerder/stentrapper etc.
• Gartnerarbeid
• Beskjæring/trefelling
• Ombygging/oppussing/
påbygg etc
• Generellt vedlikehold
• Snemåking
• Tilsyn av hytter
• Vedlikehold brygger mur/tre

Ingen oppgave for liten...

Wenche Øra, Støtvigveien 2, 1560 Larkollen Tlf: 69 26 34 82
TIMEBESTILLING ÅPENT: TIRSDAG - TORSDAG - FREDAG

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

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

FRAKT PÅ SJØ, LAND OG I LUFTEN
Ingen oppdrag er for små...ingen oppdrag er for store.
MOSS, OSLO, DRAMMEN, LARVIK, KRISTIANSAND,
STAVANGER OG BERGEN

TLF: 69 24 13 00 - MOB: 911 49 785
WWW.GREENCARRIER .NO

Vi sveiser Larkollen sammen

Vi tilbyr:

- Vinteropplag ute / inne(kaldt) / Varmt
- Vi henter og leverer deres båt
- Motorservice & Vinterkonservering
- Montering av ekstra utstyr

Messetilbud 10 % på opplagsprisen

- Vårklargjøring

Østfold / Oslo / Akershus
Suzuki & Volvo
Vinsj, Plottere, Varmer osv.
Bunnstoﬀ, Vask og Polering

- Reparasjoner av glassfiber skader og gelcoat arbeid
- Vi hjelper også til med formidlingssalg av deres båt
Tilbudet gjelder ved bestilling av innen 20.07.2014. Inntil 33 fot Ute – Inne – Varmt

Vi forhandler HSS båt og varehengere med de fleste båthengere på
lager klar til levering.

Vurderer dere ny motor?
Vi tilbyr gratis innendørs opplag ved kjøp av motor over 60 hk i
samarbeid med våre partnere på Suzuki – Evinrude – Volvo Penta

Kom innom for et godt tilbud!
Vi leverer et nøkkelferdig produkt etter våre kunders ønske. Båten
hentes og leveres til avtalt tid.
Vi er alltid tilgjengelig for gode råd, hjelp og service. Våre naboer(samarbeidspartnere) Keys Marineservice, Kambo Båtservice, Rib
Boats Norge og Moss Båt og Motor.
Eks: Ibiza 20`` Innendørs, opp/utsetting, spyling, service 140hk. Vask
og polering utvendig, batteri og bunnstoff Kr. 16 215,-

REKKVERK - TRAPPER - INNGLASSING

473 91 005
POST@MONTEC.NO

Foto: Therese Fische

SISTE NYTT PÅ LARKOLLEN
STØTVIG HOTEL

- Med spennende tilbud til store og små,
ikke bare for boende gjester -

På Larkollen i over hundre år
www.stotvighotel.com

Støtvig_Hotel_A5_final.indd 1

16.05.14 08:41

Larkollteamet ønsker alle
en strålende sommer!

På EN

PARKERINGSPLASS
NÆR DEG
Støtvig Hotell: 69 23 61 00
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 A L LT I D V E L K O M M E N H O S O S S !
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"Too much drinking-

