Årets tur går til Fondsbu i Jotunheimen

Årets fjelltur med IL Kolbukameratene blir 3-5 juli 2020. Vi skal bo på
fantastiske Fondsbu som ligger ved Eidsbugarden innenfor Tyin.
På Fondsbu tar Solbjørg oss imot og skjemmer oss bort med deilig
hjemmelaget mat, det er bare å glede seg!
Dette er et område som er kjent for mange fine turmuligheter, både
2000- meters topper og andre turmål.
For å komme oss til Fondsbu kjører vi med bil inn fra Tyin eller tar
båten over Bygdin fra Valdresflya.

Lørdag er målet for de som ønsker en topptur til Langskavltind (2014)
eller Galdeberg (2075) Dette er en 5-7 timers turer hvor det er mulig å
komme seg høyt til fjells med panoramautsikt! Vi tar en prat fredag
kveld og avtaler etter vær og føre samt sørger for at alle har noen å gå
sammen med.
For de som ikke vil gå så langt er det flere kortere turer i nærområdet
f.eks Utsikten +- 2 timer.
Dette kan også være ett fint tur alternativ søndag.
Mer info på ut.no

Fjellturene til KK er noe som passer for alle, noe bildet viser her
hjelpes alle over elva :)
Her legger vi opp til masse turglede, sosialt samvær og nye
bekjentskaper for både store og små!

Overnatting vil som tidligere skje i rom med turisthytte standard på 2og 4-sengsrom
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 og fylling av termos lørdag og søndag er prisene til KK´s
medlemmer blir ca:
Voksne
ca 1850 ,Ungdom 2007-2002 år
ca 1500,Barn under 2008-2016
ca 850 ,KK Sponser alle barn og ungdom med 500kr
Prisene gjelder for hele helga!
Nøyaktige priser og mer info kommer senere, ved påmelding legger vi
alle til i ei lukket Facebook gruppe.
Av de siste års erfaring fylles plassene fort opp, så her gjelder
førstemann til mølla prinsippet. Siste påmeldingsfrist er 15. mai.
Påmelding til Hilde på hilde@floriss.no eller Lars Helge på

larshelge@outlook.com
Hilsen Friluftsgruppa
Trond, Pål A., Lars Helge og Hilde

