
 
 

PM : Tyrving-festivalen @ Åstjern 24 – 25 – 26 – 27. juni 2010. 
 

Noe praktisk info om oppholdet på Åstjern ifm. O-festivalen 2010. 
 
Ankomst / innflytting: 
Torsdag 24/6 en gang etter kl.12 (o-trening fra Åstjern en gang etter ca kl.15)   
Fredag 25/6 en gang før ca kl.15:30 (da drar vi til ned til O-festivalen), eller på kvelden etter 
sprint-løpet på Raufoss (Tyrving-starter kl.17:10-19:40).  
 
Kjøreruter til Åstjern:  
Valgfritt til Jaren, Hadeland, derfra enten via Rv.4 over Lygna, skiltet avkjøring til venstre 
nederst i bakkene mot Einavannet | Kjørerute |  
eller ca 10 km kortere via Brandbu sentrum | Kjørerute|. 
NB! om bompenger: Dere skal ikke betale bompenger på allmenningsvegen! 
Betalingsbevis til å ha i bilen får dere ved frammøte Åstjern, avgiften kommer på regningen.  
 
Rammeprogram:   
Torsdag etter ca. kl.15: O-teknisk trening, med fokus på retning i diffust myrterreng.  
Fredag formiddag: Kartpromenade for o-ung’er. 
Fredag kveld + Lørdag + Søndag: O-festival 
Lørdag kveld: Felles grilling – vi fyrer opp noen tønnegriller.  

Mellom slagene:  
Ymse aktiviteter – program ved frammøte. Bading. Klasking av mygg ☺ 
 
Innkvartering:  
Romfordeling i eget dokument (.xls) på Tyrving-festivalens nettside. Rom o.a. fasiliteter er 
beskrevet i Åstjern-brosjyren.  

Vi er mange ☺ og noen flere enn det er senger + xtra-senger til. Men vi får det til hvis alle 
familier med en HD13-14 har med minst én luftmadrass el. annet liggeunderlag. I tillegg – for 
å gjøre det mindre trangt på rommene: Vi setter opp en lavvo for o-yngst som vil sove ute. 

NB! om sengetøy: Alle som er satt opp til å bo på Vesle Sagene, og også de på Åstjern-
hyttene der det er angitt xtra-seng, må ha med sovepose el. tilsvarende ”full pakke”. Bare de 
ordinære sengene på Åstjern-hyttene har dyne og pute.  
 
Selvhusholdning:  
Alle tar med proviant til eget forbruk og (felles)måltider, både tørrmat og grillmat til grillingen 
lørdag kveld. Ingen felles-middag på Åstjern fredag pga. kveldsløpet.  

Det er storkjøkken med kjølerom og spisesal i Åstjernstua. Noen av Åstjern-hyttene har eget 
minikjøkken.  

Kjøkkentjeneste (oppvask osb.) vil bli organisert.  
 
Hunder: OK – men husk båndtvang og bæsjeposer! 

Internett: JA? – er bitt lovet trådløst tilgjengelig i Åstjernstua. 
 
Flere spørsmål? 
Ta kontakt med campdirector Arne T – mtlf. 4819 7144.

Saker å huske: Emit o.a. O-saker + Badesaker + Sovesaker + Myggsaker (!) 

http://app.o-festivalen.com/dp6/2010/nyheter
http://kart.gulesider.no/m/pZCWN
http://kart.gulesider.no/m/pZC40
http://np.netpublicator.com/?id=n71492741


Oversikt over Åstjern-området 
 

Åstjern hyttetun 

Einavannet / Rv.4 
Toten / Raufoss 

Brandbu 

Vesle Sagene 

 

 
 
 
 

Saker å huske: Emit o.a. O-saker + Badesaker + Sovesaker + Myggsaker (!) 


