Årets tur går til Breisjøseter i Alvdal Vestfjell

Årets fjelltur med IL Kolbukameratene blir 6-8 juli 2018. Vi skal bo på, og ha utgangspunkt fra,
Breisjøseter som i 2014 ble kårets til årets mest barnevennlige fjellhytte av UT.
Målet for lørdagen blir å komme seg opp på Store Sølnkletten (1827
derfra finnes det flere valg på turen tilbake. Selve turen tar totalt ca 6 timer.
For de som ikke vil gå så langt er det masse moro i nærområdet!
Mer info på www.breisjoseter.no eller ut.no

moh), og

Fjellturene til KK er noe som passer for alle!
Her legger vi opp til masse turglede, sosialt samvær og nye bekjentskaper for både store og små!
Det er ikke bilvei helt inn til Breisjøseter, men det er flere muligheter på å komme seg inn på.
Fra bommen ved Atnasjøen er det 10 km hvor man kan sykle eller gå (nøyaktig kart og beskrivelse
kommer litt nærmere).
Vi har bestilt bagasjetransport ca kl 17,00 så folk kommer når de vil utover ettermiddagen på
fredag.
For de som synes turen inn blir i lengste laget har Breisjøseter en minibuss som frakter oss inn, evt
kan vi starte å gå så plukker de opp slitene bein etter hvert så alle rekker middagen kl 19.00
(evt gjør vi egne avtaler med de som kommer senere fredag.)

Søndag avtaler vi bagasjetransport ut igjen når det passer oss og de,
også mulighet for litt persontransport ut igjen - men regner med at de fleste da kan ta dette som en
sosial tur før vi vender hjemover.
Overnatting vil som tidligere skje i rom med turisthytte standard.
Vi har kun 50 plasser inne på hytta.
Det er også mulig for å telte og evt spise inne.

For overnatting fredag til søndag, middag fredag og lørdag, frokost, niste, fylling av termos lørdag
og søndag samt baggasje transport.
Pris til KK´s medlemmer blir ca:

Voksne
ca 1700,Barn 5 - 15 år
ca 850 ,De yngste ungene betaler kun litt for maten.
Pris ikke medlemmer
Voksne
ca 1900,Barn
ca 1000,-

Avmelding medfører at man selvfølgelig må betale det klubben ikke for refundert.
Telt koster 100 kr pr natt + ordinære priser på maten (www.breisjoseter.no)
Nøyaktige priser kommer senere.
Av de siste års erfaring fylles plassene fort opp, så her gjelder førstemann til mølla prinsippet.
Setter derfor ingen frist, men det gjelder nok å være rask :-)

Påmelding til Hilde på hilde@floriss.no eller Maren på marensr@hotmail.com
Påmeldingen er registrert når dere får en bekreftelse på mail.

Betaling vil bli ca 1 juni (gi beskjed hvis annen dato ønskes utfra feriepenger etc), nærmere
beskjed kommer.

Håper mange vil være med årets fjelleventyr med KK.
Hilsen Pål, Lars Helge, Maren og Hilde i Friluftsgruppa i KK.

