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1. PARKERINGSPLASSEN  
VED SKOLEN
Måka Barne- og Ungdomsrevy 

Jubileumskonsert med DDE

Latter i Larkollen

Ølsmaking i teltet - Bingo

2. LARKOLLEN SKOLE
Larkollmarked -  Barnas dag

Sykkelløp

3. PARK LANE
Natursti - Kubbspillmesterskap

Fotballkamp - Utekino

4. TOLLERSTRANDA
Rekeaften

5. LOSEN
Olakjerreløp

Familiequiz

6. LERSBAUGEN
Stranddans

7. STØTVIG MOLOEN
Krabbefiskekonkurranse

Fiskekonkurranse

Skattejakt

Morgentrim

8. THORVALDSEN
Start karnevalstog

9. STØTVIGJORDET
Sandvolleyballturnering

Sandvolleyballskole

10. STRANDA VED TEIBERN
Sandslottkonkurranse

*Ny aktivitet
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VELKOMMEN TIL 
LARKOLLUKA 2017
Velkommen til den 30. Larkolluka på rad. En uke full av aktiviteter til glede for store og små. 
Uka starter tradisjonen tro med flaggheising søndag morgen og etter karnevalsopptoget 
får vi besøk av Marianne og Vega kjent fra Norske Talenter på TV2, under barnas dag på 
skolen.
 
Under Olakjerreløpet på mandag samarbeider vi med PIXEL som skal direkteoverføre årets 
løp på storskjerm i Haagensensvingen. Vi vil også la de kjerrene som har potensiale til å ta 
beste tid, få kjøre to runder.

Mandag kveld viser vi Børning 2 på utekino på Park Lane og vi håper at alle tar med seg 
campingstol og pledd og møter opp for å få med seg moroa! 

Til stranddansen på Lersbaugen torsdag kveld får vi i år besøk av Rock Connection som 
spiller dansemusikk og skaper den gode sommerstemningen sammen med høytidelig 
kåring av Årets Larkolling. 

I år har vi hentet frem en gammel klassiker fra Larkolluka på 80 og 90 tallet, nemlig 
båtrebusen som vil foregå under hele Larkolluka. Man står fritt til å velge selv når man 
ønsker å delta og vinner kåres på lørdag. Her blir det oppgaver for store og små. 

Måka Barne- og Ungdomsrevy er selvsagt tilbake i år også. I det 21. Måka året, er det de 
2 nye sjefsmåkene Oda og Ina som skal ta styringa. Vi gleder oss til å se teltet fylles med 
barnesang, humor og morsomme ablegøyer.
 
For å markere at Larkolluka arrangeres for 30. sommer på rad har vi slått på stortromma og 
invitert selveste DDE til jubileumsfest i teltet på tirsdag. Trønderne er kjent for å lage liv, så 
her blir det RAI RAI til langt utpå natta.

Da gjenstår det bare å ønske dere ALLE hjertelig velkommen til å delta under Larkolluka 
2017! 

SOMMERHILSEN FRA OSS!



HØYTIDLIG KÅRING AV LARKOLLPRINSESSEN BERIT KOLBENSTVEDT I 1966

SIDEN DET I ÅR ER 30. GANGEN LARKOLLUKA BLIR ARRANGERT I NYERE TID HAR VI TATT ET 
DYPDYKK I GAMLE ARKIVER, SLITNE FILMRULLER OG NEDSTØVA HYLLER OG PLUKKET UT NOEN 

GODBITER TIL DERE HER!

VIL DU OPPLEVE MER AV HISTORIEN OG SE FLERE GODBITER BØR DU BESØKE  
JUBILEUMSUTSTILLINGEN PÅ LAKK I LARKOLLUKA.

GEIR BEKKENSTEN OG WERNER OLSSON - LARKOLLUKA 91 

EN GAMMAL COMBI-CAMP BLE FLYTTBAR DANSEPLATTING 
FOR UTKLEDDE BARN I 1998



EN BAUTA AV EN SJAUER, BÅDE UNDER 
LARKOLLEN SHOWTEAM, OG FOR NÅVÆRENDE  
LARKOLLTEAM. TUSEN TAKK FOR HJELPEN!

KARNEVALSOPPTOG 2009

SISTE ÅR MED SKURKESTREKER,  
LARKOLLEN SHOWTEAM 2007

MÅKA BARNE- OG UNGDOMSREVY I HAGEN PÅ STØTVIG HOTELL

LARKOLLUKA 1997





DET HAR SKJEDD MYE MORO
I HAVEN PÅ SØTVIG HOTELL.  
HER FRA REVYEN I 2007

IKKE LEGG INN TIL BRYGGA VÅR 
SYNGER MONICA AV FULL HALS



BRYGGEDANS PÅ STØTVIGMOLOEN

SOMMERSHOW I HAGEN PÅ STØTVIG!

LARKOLLREVYEN

SOMMER PÅ STØTVIG 2006



SKATTEJAKTEN 2016

REKEAFTEN 2014 KRABBEFISKE

BARNAS DAG 2014





TIDLIGERE LARKOLLUKA GENERAL ESPEN 

BAKKERUD I KJENT POSITUR UNDER 

OLABILLØPET



MED ALLSANG ER ET AV HØYDEPUNKTENE UNDER LARKOLLUKA

REKEAFTEN

SØNDAG 16. JULI

12.30
FLAGGHEISING I LARKOLLEN
Alle Larkollinger med flaggstang oppfordres til å heise flagget!

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! Det blir ansiktsmaling 
på Thorvaldsen før karnevalsopptog – tips mottas med takk.  
Både store og små er velkomne fra kl 10.00.

BARNAS DAG
Etter opptoget, starter barnas dag på Larkollen skole med mange 
gratisaktiviteter og leker for barn i alle aldre. For de minste har vi i 
år fått låne hoppeslott av MFK. Marianne & Vega kjent fra Norske 
Talenter på TV2 besøker oss med sitt show. Kanskje får du prøve 
deg med en av hunden selv også!
Arrangementet er støttet av Rygge kommune.

REKEAFTEN MED ALLSANG PÅ TOLLERSTRANDA
Vi selger kvalitetsreker med tilbehør, øl, vin, is, pølser og brus.  
Pierre Rockstar med følge kommer fra Gøteborg og trår til med 
sanger som alle kan være med på. Her blir det også muligheter for 
å ønske seg sin favorittlåt fremført! 

19.00

08.00

13.00



OG UTEKINO

OLAKJERRELØP

MANDAG 17. JULI

11.00
12.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved Støtvigmoloen.

SEILING VED TENGESDALSTRANDA
Se egen annonse bak i programheftet.  
Husk å ta med redningsvest. NB! Værforbehold.

SYKKELLØP PÅ GJENNOMSNITTSPLASSERING
Start: Larkollen Skole. Turen går gjennom store deler av Larkollen. 
Løypa er markert. Ta med hele familien på tur, det er ikke om å 
gjøre å komme først i mål.  
Vinneren er den som er nærmest gjennomsnittsplassering. Husk 
hjelm. Påmeldingsavgift: Kr. 50,- pr startnummer.

PIXEL 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: beste kostyme, beste tid og beste design. 
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!

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.

BINGO I TELTET
Arrangør: Kvinne- og familieforbundet, Larkollen.

UTEKINO - BØRNING 2
Se egen annonse. Arrangementet er GRATIS og tillatt for alle!  
NB! Værforbehold.

19.00
22.30

19.00

10.00

15.00



TIRSDAG 18. JULI

SE OPP FOR KANOKULER PÅ AVVEIE!

SKATTEJAKT

10.00
10.00

12.00

12.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved Støtvigmoloen.

SLEKTSTURNERING I TENNIS
Se egen omtale.

SANDVOLLEYBALLSKOLE PÅ STØTVIGJORDET
Kl 10-12 : Volleyballskole for nybegynnere som ikke har spilt volleball 
før og ikke kjenner til slagene

Kl 12-14: Volleyballskole for viderekomne eller dere som har vært 
med før og spilt litt volleyball.

Påmelding: kr 50,- per person.

SKATTEJAKT 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.

STAND UP PADELING 
PRIS: Kr. 595,- pr. pers. Ingen tidligere erfaring er nødvendig.
Du lærer deg å stå stabilt på et SUP brett, div. padle teknikker og 
du får en tur ut på vannet..

SOMMERSHOW MED DDE - 18 ÅRS ALDERSGRENSE
Vi ska fæst helt te sola står opp
E fin i farta så vi kan itj bråstopp
Vi går bent frem samme hva vi støte på
...
Vi ska på nachspiel
Å gå og legg sæ e et dårlig trekk
Æ e en av dem som har lakenskrek

19.30

10.00



SOMMERSHOW
Gjør dere klare for tidenes trønderfest i Larkollen! 
Gutta i DDE feirer sitt eget 25 årsjubileum og kommer til Larkollen 
for å lage liv på jubileumskonserten. Dette blir en opplevelse av 
de sjeldne. DDE var det første norskspråklige bandet som fylte 
Oslo Spektrum (2002), og er i den eksklusive kretsen av artister 
som har solgt over 250.000 eksemplarer av samme album på det 
norske markedet. Nå kommer de til Larkolluka, vel møtt.

Tirsdag 18. juli i teltet. 18 års aldersgrense.  
Billettpris 375,- inkludert billettavgift.



 MOENG

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.

MORGENTRIM

BÅTREBUS HELE UKA
I forbindelse med jubileet henter vi frem en gammel klassiker. 

Båtrebusen går ut på å besvare spørsmål og finne ledetråder mellom 
ulike poster rundt om i Larkollsundet. Til denne konkurransen trenger 
man en båt og en telefon som kan lese QR-kode. 
Konkurransen starter søndag i Larkolluka. Påmelding i kioskvogna. Vinneren kåres etter 
Familiequizen på Losen Lørdag. Det vil altså si at man kan se ann vær og vind og løse 
rebusoppgaven når man ønsker, mellom 16 og 22. juli.

Her blir det oppgaver for store og små. God tur og lykke til! 

Her blir det oppgaver for store og små. 
God tur og lykke til!



BÅTREBUS HELE UKA

ONSDAG 19. JULI

OG ØL!

KUBBESPILL & NATURSTI

10.00
12.00
13.30

MORGENTRIM
Oppmøte ved Støtvigmoloen.

KUBBSPILLMESTERSKAP
Oppmøte på Park Lane. Påmelding: kr 50,- pr lag.

NATURSTI
Bli med på en flott tur i Larkollmarka. Passer for lag bestående av 
både barn og voksne, med spørsmål tilpasset alle nivåer.  
Påmelding og start fra kl. 13.30 til kl. 15.00 på Park Lane.
Alle lag må være tilbake på Park Lane og ha levert svarark innen 
kl. 16.45.

Lagene har maks 1,5 time på å fullføre naturstien. 
Påmelding: Kr. 50,- pr lag.

ØLSMAKING MED SKARRE BRYGGERI
i år er vi så heldige å få besøk av bryggemester Magnus 
ved Skarre Bryggeri. Han vil ta oss gjennom en unik opplevelse 
med ulike øltyper. Her blir det mulighet for å trimme smaksløkene 
og fuktet ganen.

20.00

-17.00



MED KÅRING AV ÅRETS LARKOLLING

STRANDDANS

TORSDAG 20. JULI

MORGENTRIM
Oppmøte ved Støtvigmoloen.

KRABBEFISKEKONKURRANSE
Premiering for: Største krabbe og 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.

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.

STRANDDANS PÅ LERSBAUGEN
Se egen omtale.

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

10.00
12.00

20.00

22.00

15.00



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 tirsdag.
Fremmøte: tirsdag kl. 10.00 

SALG AV KAFFE, VAFLER, IS OG BRUS.

Bli med på en av ukas høydepunkter - Stranddansen!  
Vi rigger til med telt og danseplatting for store og små. Puss støvet av 
danseskoa og bli med når Rock Connection spiller for oss denne kvelden. 
Først rolig, før kvelden avsluttes med mer trøkk etter kåringen av Årets 
Larkolling kl. 22.00.

Salg av mat fra grillen, vår kjente og kjære fiskesuppe med tilbehør og 
godt drikke!
Pris: kr 100,- pr. person, kr. 200,- for kjernefamilie (to voksne pluss deres barn)

SLEKSTURNERING  
I TENNIS

STRANDDANS



Årets fotballkamp mellom fastboende og sommergjester vil i år bli delt inn i fire klasser:

-  Klasse I gutter/jenter 7 - 8 år  4 utespillere + keeper
-  Klasse II gutter/jenter 9 - 10 år  4 utespillere + keeper
-  Klasse III gutter/jenter 11 - 13 år 6 utespillere + keeper
-  Klasse IV gutter/jenter og voksne 14 år og oppover

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 per lag, og en dommer per kamp. 
Arrangeres i samarbeid med Larkollen Idrettslag.

FOTBALLKAMP

Fredag den 21. juli kliner vi til med Latter i Larkollen igjen. Etter et 
utsolgt telt i fjor, så har vi gått noen runder for å få de artistene vi 
mener vil gjøre en like god, om ikke bedre jobb. Det er med stor 
glede vi kan bekrefte at Jonna Støme, Jonis Josef, Jonas Rønning 
og Adam Schjølberg tar turen til Larkollen.

Showet starter kl. 21.00 og dørene åpner kl. 20.00.
18. års aldersgrense, billettpris kr 300,- pr pers

LATTER I LARKOLLEN



FREDAG 21. JULI

SAND OG VANN

MORGENTRIM
Oppmøte ved Støtvigmoloen.

SANDSLOTTKONKURRANSE - NB FLYTTET TIL TEIBERN!
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: Teibern

MESTERNES MESTER LARKOLLEN! 

Vi kliner til med en ny konkurranse som vi håper blir like moro for 
deltagere som for publikum.
Premiering for beste tid og best in show, der sistnevnte henger 
høyest! Konkurransen vil foregå både til lands og til vanns. Hvert 
lag må bestå av 4 personer. En av oppgavene vil være padling 
rundt en bøye i vannet!
Dersom noen av lagene ønsker å stille med hjemmelaget båt vil 
dette imponere dommerne stort og bli belønnet! Vi har 
gummibåter tilgjengelig for de som ikke rekker å lage egen farkost.

Pris Kr. 200,- pr lag. 
Hvert lag må bestå av 4 personer.  
Sted: Stranden ved Teibern

LATTER I LARKOLLEN
Show start: kl 21.30.
Aldersgrense 18.år

10.00

20.00

12.00

14.00



LØRDAG 23. JULI

BARNE- OG UNGDOMSREVY

MÅKA

MORGENTRIM
Oppmøte ved Støtvigmoloen.

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 for utstillere i skolegården tidligst kl 09.00.

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!

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: Voksen kr. 100,- barn kr. 50,-

FAMILIEQUIZ PÅ LOSEN
Larkollteamet inviterer til familiequiz på Losen med varierte
oppgaver for store og små. 
Deltakeravgift: kr. 50,- per lag. Maks 8 pers. per lag

10.00
11.00

11.00

15.00

18.00



MÅKA BARNE-  
OG UNGDOMSREVY
Heisann alle Måker! 

I år er vi to nye sjefsmåker som er klare til å lage enda en 
fantastisk revy i Larkollen! Revyen blir som alltid i løpet av 
Larkolluka med oppstart på søndag kl. 13.30 etter toget på 
Larkollen skole, øvinger fra mandag til fredag og forestilling 
påfølgende lørdag. Årets tema er noe vi alle har kjennskap til, 
nemlig «Sommer»! La oss bringe tilbake gamle sommerminner!

Det kreves ingen forkunnskaper for å være med, men du må 
være mellom 7 og 16 år og ha lyst til å stå på en scene med 
sang, dans, turn, teater eller noe annet gøy. Revyen koster 250 
kr per deltager, og dette dekker t-skjorte, blomster og mat under 
generalprøven. Påmeldingen skjer på www.maakarevyen.no. 

Skulle det være noen spørsmål kan vi kontaktes via nettsiden 
eller på maakarevyen@gmail.com. Plassene på Måkarevyen 
fylles fort opp, derfor anbefaler vi rask påmelding. Maks antall 
deltakere er 50 Måker.

Vi gleder oss til å se igjen gamle deltakere, og ønsker nye måker 
hjertelig velkomne til et minne for livet!

Sommerhilsen fra Ina Svenningdal, Oda Bjarkø og resten av de 
store måkene!

 
 
 

 
 
 

 



Møt oss på Tengesdalstranda mandag fra kl. 11-14. Arrangementet 
passer både for voksne 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! 
*Værforbehold. Besøk oss gjerne på Larkollmarkedet lørdag 22/7.

LARKOLLEN  
SEILFORENING

Sammen med PIXEL viser vi BØRNING 2 på Park Lane 
sent mandag kveld. BØRNING 2 tar deg med på en fartsfylt 
reise fra Fosnavåg til Murmansk. 
Med navn som Anders Baasmo Christiansen og Jenny Skavlan
på rollelista blir dette garantert spennende og fartsfylt.

Ta med varme klær, campingstol og pledd til Park Lane. 

Arrangementet er GRATIS og tillat for alle. 
Værforbehold! Sjekk vår Facebook side hvis været er dårlig.

Vi tar med kioskvognen vår og selger, popcorn, is, brus med mer.
 
Vi ses!

UTEKINO PÅ PARK LANE
FILMEN: BØRNING 2



BILDEKONKURRANSE
Har du knipset sommerens blinkskudd?  

Da inviterer vi deg til å være med på Larkollukas bildekonkurranse.  
Bildet må være Larkolluka-relatert. Bildet legger du inn på instagram med 

emneknaggen larkolluka (#larkolluka). Vinneren avsløres på instagram søndag 
23.juli. Premien er et gavekort på kr. 1000,-

JUBILEUMSUTSTILLING!
Den første Larkolluka så dagens lys tidlig i 1930 årene og siden den gang har det vært en 
eller flere Larkolluker både på 40, 50, og 60 tallet og noen Larkolldager på siste del av 70 
og første del av 80 tallet før Larkollen Showteam i 1988 relanserte Larkolluka og startet en 

tradisjon som i år jubilerer med den 30. gangen på rad!

På LAKK i kjelleren på Larkollen skole har vi rigget en jubileumsutstilling hvor vi viser det vi 
har funnet av bilder, avisutklipp, video, T-shirts, programhefter osv. fra de mange årene 

med gode Larkolluka minner!

Utstillingen er åpen under Larkolluka til følgende tider:

Søndag 13 – 15.00

Onsdag 12 – 15.00

Lørdag 11 – 14.00



	DG	Nami	kan	*lby	
gjestehus	eller	lysthus	*l	din	
hage,	samt	hy8er	og	hus	i	alle	
størrelser	og	u;orminger,	basert	
på	resirkulerte	containere.	Det	er	
*lnærmet	ubegrensede	
u;ormingsmuligheter	med	denne	
måten	å	konstruere	bygninger,	
som	også	gir	et	lavt	fotavtrykk	
ved	produksjon	og	plassering	på	
din	tomt.	Bygningene	er	videre	
godt	isolerte	og	energigjerrige	
ved	bruk.	
	
Kontakt	oss	gjerne	for	mer	
informasjon	og	prisguns*ge	
*lbud.	

Dag	Hallan	
T	+47	909	72	704	
dag@larkollen.no	
	
Guntars	Bogdanovics	
T	+371	27787771	
guntars@dgnami.lv		

www.dgnami.lv	

PAVASARS
L A R K O L L E N

Pavasars elsker Larkollen så mye som Larkollen elsker 
Pavasars. Vi bygger høykvalitets bindingsverkshus av moderne 
design basert på avanserte løsninger som de beste selskapene 
bruker. De siste årene har vi gjennomført 5 byggprosjekter i 
Larkollen, mens flere andre er underveis. Fantastiske Larkollen 
fortjener det beste – Pavasars.

www.pavasars.lv           info@pavasars.lv                  +371 20222428
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bruker. De siste årene har vi gjennomført 5 byggprosjekter i 
Larkollen, mens flere andre er underveis. Fantastiske Larkollen 
fortjener det beste – Pavasars.

www.pavasars.lv           info@pavasars.lv                  +371 20222428



ANNONSE

ANNONSE

Samme behov for IT - uansett størrelse
– Er du en SMB-bedrift er dine behov for IT det samme som de  store, bare i litt mindre målestokk. Derfor har 

Imento spesialisert seg på datarommet med server, nettverk, sikkerhet, backup og skytjenester, software lisen-
ser og håndtering av mobiltelefoner og mobilabonnementer, sier Tommy Steen, salgsdirektør i Imento Norge.

Imento henvender seg i hovedsak til bedrifter i 

privat sektor med inntil 300 ansatte som ikke har 

tilstrekkelig kompetanse selv. Selskapet er en av 

landets ledende aktører på leveranser og IT-tje-

nester og har klare mål om å være en dyktig part-

ner på IT og telecom-rådgivning. Selskapet leve-

rer gode produktløsninger, konsulenttjenester og 

serviceavtaler.

Fokuser på kjernevirksomheten
– Et godt IT-miljø er helt avgjørende for å lykkes 

uansett hvilke bransje det er snakk om. Vi ønsker 

at kundene våre skal bruke mest mulig tid på 

kjernevirksomhet sin. Med Imento på laget kan 

du gjøre nettopp det. Det handler om å ha fokus 

på det du tjener penger på, sier Steen.

IT-bransjen er i stadig endring og med nye pro-

dukter og løsninger kan det fort bli mye å holde 

styr på i virksomheten. 

– Små og mellomstore virksomheter har ofte 

ikke mulighet til å holde seg oppdatert på dette. 

Våre dedikerte spesialister på lisens, mobilitet og 

infrastruktur finner de IT-løsningene som dekker 
dine behov og er raske med leveringen. Helt en-

kelt, understreker Steen.

Mobil- og lisensportaler
Håndtering av lisenser kan være komplisert og ta 

unødvendig mye tid. Det anslås at bare én av ti 

blant små og mellomstore virksomheter har kon-

troll over lisensene sine. 

– Vi mener det er viktig at alle har en lisensav-

tale tilpasset sitt behov. I vår lisensportal har du 

full oversikt over lisensene dine, og du faktureres 

månedlig for de lisensene du faktisk bruker.

Steen slår også et slag for mobilportalen til sel-

skapet. 

– I denne portalen kan du håndtere ditt eget mo-

bilabonnement, bestille service eller bytte tele-

fon. I tillegg genereres skatterapporter, og privat-

forbruk rapporteres automatisk til økonomi. Du 

kan gjøre det selv eller vi kan gjøre det for deg. 

Igjen, helt enkelt, sier Steen.

Effektive innkjøp
Imento tilbyr et bredt utvalg av produkter. Alle 

varer som ligger på lager sendes ut samme dag så 

sant ordren kommer inn før klokken 15. 

– Kort fortalt betyr det at du kan bestille maski-

nen du vil jobbe på i morgen, i dag. Kontakt din 

faste kontaktperson eller bruk nettbutikken vår. 

Vi tror nemlig at personlig service, solid kunn-

skap og genuin interesse for det vi jobber med, 

gjør det enklere for deg å velge oss.

– Vi vet hvor kritisk IT er for arbeidsprosessene i en bedrift. Derfor jobber vi knallhardt for at du skal få IT-utstyr levert så raskt som mulig, sier Tommy Steen, salgsdirektør i Imento.

FAKTA
Imento omsatte i 2015 for 383 millioner og har 
som mål å bli den ledende partneren i SMB- 
markedet. Imento Norge er eies av Atea. For å 
rendyrke satsingen på SMB-markedet ble Atea 
Direct og Atea sin SMB-avdeling fusjonert med 
Imento i 2015. 
Imento har flere avdelinger som hver på sin måte 
har kunden i fokus. Målet er å levere en enklere 
hverdag. Vi er i dag 55 entusiastiske medarbeide-
re som står på for kundene våre.
www.imento.no
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Tannlege
OLAV JOHANSEN

Alm. praksis

Tlf. 69 24 94 45
Kransen 18, 1531 Moss

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

Rørvikveien 82, 1560 Larkollen 
Telefon: 920 27 501

Hudpleie – Fotpleie – Farging av vipper/bryn – Elektrolyse – 
Salg av Exuviance, Environ og Janssen - hudpleieprodukter.



TA KONTAKT FOR TILBUD PÅ BÅT OG MOTOR

FRA KR 525.000,-

FRA KR 290.000,-



FRA KR 306.000,-

FRA KR 118.000,-

TA KONTAKT FOR TILBUD PÅ BÅT OG MOTOR



 

 

Nyåpnet kafè på Teibern i Larkollen.                                               
Ta turen innom for en liten matbit og godt drikke.                         

Åpent hele sommeren! 

 

 

 FERSKT BRØD OG BAKEVARER FRA KL.08  
 SALATER OG PÅSMURTE                                                                 

BAGUETTER I DISKEN 
 KAFFE 
 ITALIENSK PIZZA 
 SPEKETALLERKEN 
 FERSKE REKER 
 TACO BUFFET FREDAGER 
 IS, BRUS M.M 

 

 

 

 



 

 

 

Åpningstider i Larkolluka 
 
Søndag og mandag               08.00 - 01.00                                                                                   
Tirsdag, onsdag, torsdag   08.00 - 02.00 
Fredag og lørdag                   08.00 - 03.00  
 

 

 

 

Ferske bakevarer     
og kaffe 

Småretter, salater  
og pizza 

Larkolluka         
Søndag og tirsdag 

Trubadur duo      
Martin og Kristoffer 

Tors, Fre og Lørdag                             
DJ Willy 

 



Velkommen til uxutleie AS
Du finner oss 10 meter fra E6 i Rygge kommune Østfold, men 
vi leverer maskiner og utstyr over hele østlandet UX Utleie sat-
ser på utleie av lifter, teleskoptrucker, minigravere, maskiner/
utstyr til proff og privatmarkedet i Østfold, Oslo/Akershus.

VI HAR DET NYESTE OG MEST MODERNE UTSTYRET 
PÅ MARKEDET, OG VÅRT MOTTO ER:

KVALITET- SERVICE – FLEKSIBILITET

TLF 404 99 700 – 464 70 500

UXUTLEIE.NO



ANSIKTSMALING, KLOVNERIER, 

LEK & MORO!

Vi tilbyr 
barneunderholdning 
for alle barn fra 0 - 100 år! 

For booking, kontakt Hanne: 
mob. 98886164 eller epost: hanne@mous.no





Stolt 
leverandør av 
vakthold, 
trygghet og 
trivsel under 
Larkolluka.

www.fsikk.no





Nyt friheten i en leiebil.
Bestill på hertz.no eller ring 03700.

1514 16





SOMMERHANDEL!

Velkommen til en

ÅPENT 10-20 (18) | OBS! 8-22 (20)
Vinmonopolet man-fre 10-18 lør 09-15
GRATIS PARKERING!   www.ryggestorsenter.no
Carlbergveien 2, 1526 Moss

Larkollen Camping AS – www.larkollencamping.no 

Larkollen  
Camping

Nesetveien 24, 
Postboks 42, 

1560 Larkollen

post@larkollencamping.no
Tlf. 69 26 31 94



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

Barnedåp, konfirmasjon, jubileer, minnestund m.m
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 Naslehuset på tlf 47 39 70 64 

Utleie av Aktivitetshuset Nasle

 

 

 

uten kart – uten grenser  

mandag 24. – fredag 17. juli 2017     

Velkommen til en inspirerende og kreativ uke
med faglig påfyll og tid til mye maling. 

  
Kontakt: Debbie Mathisen malekurs@larkollen.no eller 

via Facebook / Malekurs i Larkollen /  481 42 816. 

  Malekurs i Larkollen 

 





YOUR PATHFINDER 
TO THE CLOUD

Vi hjelper din bedrift  
til å finne løsninger  
for hvordan man skal  
ta i bruk nettskyen, fra 
kartlegging og design,  
til realisering basert  
på deres behov.

Besøksadresse: Storgata 19, 0184 Oslo, 
tel: 23 69 69 69, e-post: atr@aztek.no

A5_annonse_AZTEK.indd   1 14.05.2017   20.00



THORVALDSEN LARKOLLEN A/S 
Dagligvarer, tipping, post i butikk, bank i butikk.

SØNDAGSÅPENT I LARKOLLUKA 16. OG 23. JULI

i Vardekleiva 4

Søndag 16. juli kl. 13.00
Visning fra kl. 12.00 

“masse ting 
fra loft og kjeller 
pass på  før 
det smeller” 

TRØGSTAD 
AUKSJONSFORRETNING
tlf: 95 06 13 13

torsdag - lørdag 
hele juli kl. 11-16 

  
ChillNorway - SWIMS 

MOO  - Senze of joy
GJENBRUK

Klostervn. 5, 1570 Dilling
tlf: 99 16 05 43



eller

Gå inn på www.peterblack.no å sjekk ut våre tilbud!

Alltid gode tilbud 
på varmepumper!

Gir kjøling på varme sommerdager, 
og gir varme på kalde vinterdager.



STOLT SPONSOR 
AV 

LARKOLLUKA!

Eiendomsmegling siden 1985



FRAKT PÅ SJØ,  LAND OG I LUFTEN
Ingen oppdrag er for små...ingen oppdrag er for store.

MOSS, OSLO, DRAMMEN, LARVIK, KRISTIANSAND, 
HAMMERFEST, STAVANGER OG BERGEN

7 EGNE KONTORER I KINA

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



MOSS HAVN – EN HAVN FOR NÆRINGSLIVET!

31. AUGUST    28. SEPTEMBER
26. OKTOBER    23. NOVEMBER

21. DESEMBER
FACEBOOK.COM/STANDUPMOSS

haper vi sees  til hosten!
klubbdatoer   i   host:

Stand-up Moss ønsker
deg en god sommer!latterli

g



www.pixel.as

Vi støtter det lokale kulturlivet



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!



 
 

 



 
 

 

Novatek Engros AS Kallumveien 22 1524 Moss
Tlf: 69244141 ordre@novatekengros.no

www.novatekengros.no



Tlf 69  234567
www.utleiekompaniet.no

TOTALLEVERANDØR AV UTSTYR TIL
ARRANGEMENTER OG SELSKAPER
telt • gulv • bord • stoler • servise og duker • lys og varme
mobil scene • mobile toaletter • rød løper • gjerder • catering

Utleie 
til festen



Tlf 69  234567
www.utleiekompaniet.no

TOTALLEVERANDØR AV UTSTYR TIL
ARRANGEMENTER OG SELSKAPER
telt • gulv • bord • stoler • servise og duker • lys og varme
mobil scene • mobile toaletter • rød løper • gjerder • catering

Utleie 
til festen



  
AUTOMOWER® 430X
• Arbeidsområde 3200 m² (± 20 %)
• Håndterer skråninger på opptil 45 % 

24.999,-

  
AUTOMOWER® 315
• Arbeidsområde 1500 m² (± 20 %)
• Håndterer skråninger på opptil 40 % 

17.999,-

VARNAVEIEN 41B, 1526 MOSS

MOSSHAGE.NO

VERDENS- 

LEDENDE 

 ROBOTGRESS- 

KLIPPNING

ALLE PRISER ER INKL. MVA.

BESTE PREMIUMVALG 
apr 2017Best-i-Test .n

u
B E S T  I  T E S T 

apr 2017Best-i-Test .n
u



VARNAVEIEN 41B, 1526 MOSS

MOSSHAGE.NO

larkollenvel.no

Vi ønsker nye medlemmer!

PÅGÅENDE AKTIVITETER:
• Oppdaterer/vedlikeholde Nasleparken
• Ny merking/skilting av turveier/stier i Larkollmarka.
• Tilrettelegge for dugnader med støtte til lag/foreninger.
• Følge opp gangvei/fortau langs tranga/malertoppen.
• Oppfølging av planer for videre utbygging av Støtvigjordet.
• Være orientert om generell utvikling i Larkollen
• Være pådriver for gang/sykkelsti Fra Dilling til Vang,  
   og videre mot Larkollen etter det. 
• Samarbeidspart for turorientering i Larkolluka.
• Støtter flere lokale lag/aktiviteter økonomisk.
• Busstilbudet til/fra Larkollen.
• Representert i Natteravnene i Larkollen

MEDLEMSKAP

Medlemskap koster 
kr. 200,- / år

Betales til konto:
1080.18.05847

Før på navn, post- 
adresse og e-mail  
på innbetalingen!



VI TILBYR DET MESTE INNEN 
HUS OG HAGE

Ingen oppgave for liten....

ole@larkollen.no
org.nr: 933 275 689



- litt annerledes

www.stotvighotel.com

SOMMERFERIE PÅ STØTVIG 
HOTEL ER ET SUPERT ALTERNATIV 

FOR STORE OG SMÅ

Foto: T
herese Fische

Støtvig_Hotel_A5_final.indd   1 26.04.16   10.15



LARKOLLTEAMET ØNSKER STORE OG 
SMÅ EN FANTASTISK SOMMER!

DU ER ALLTID VELKOMMEN HOS OSS 

KONTAKTINFO 
Larkollteamet, Parkeringsplassen ved skolen!

E-post: post@larkolluka.no 
Telefon: Morten - 45 46 55 40, André - 92 86 58 66

BESØK OSS PÅ FACEBOOK, ISTAGRAM OG LARKOLLUKA.NO


