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1. PARK LANE - HOVEDARENA 
Sommershow, Silent Disco, 

Kubbspillmesterskap, 

Måka Barne- og Ungdomsrevy 

Bingo, Familiequiz 

Ginsmaking, Fotballkamp,  

Utekino, Barnas Dag

2. LARKOLLEN SKOLE
Flaggheising,  

Larkollmarked 

Sykkelløp

3.SOLHAUGSTRAND
Olakjerreløp(i Larkollveien) 

Skipper skuteløs

4. LERSBAUGEN
Rekeaften, Stranddans,  

Morgentrim

 
5. STØTVIGMOLOEN
Krabbefiskekonkurranse

Fiskekonkurranse

UTENFOR KARTET:
 
JOKER THORVALDSEN 
Karnevalsopptog

STRANDA VED TEIBERN
Sandslottkonkurranse

Mesternes mester  

sandvolleyballturnering

RØRVIKA
Skattejakt og Seiling



VELKOMMEN TIL 
LARKOLLUKA 2021
Hjertelig velkommen til den 34. Larkolluka på rad. 

Larkolluka i fjor var en spesiell affære. Det var strenge smitteverntiltak og flere av 
arrangementene måtte avlyses. Larkolluka 2021 blir også annerledes fra det vi er vant 
med. Men i år er flere av arrangementene tilbake.

Sommershowene er tilbake i år. På tirsdagen kommer Hagle, Halva Priset og Ringnes-
Ronny til Larkollen og Park Lane. Hagle og Halva Priset er to relativt nyetablerte band, 
men de har en hitparade klare for dere på tirsdagen. Ringnes-Ronny har herjet hitlistene i 
flere år og han er nå klar for Larkollen. På sommershow fredag får vi besøk av Staut. Med 
kombinasjonen fengende melodier, sterke og gode tekster, særdeles dyktige musikere og 
ikke minst et voldsomt driv og energi på scenen, har gjengen fra Valdres vokst seg opp til 
å bli en av de absolutt ledende i sin sjanger.

Vi har hentet tilbake en klassiker fra 90-tallet. Skipper Skuteløs er tilbake på programmet. 
Det blir garantert en fartsfylt dag på Solhaugstranda. En annen nyhet i år er Silent Disco. 
Det blir en Silent Disco for de mellom 14 og 17 år, og det blir en for de over 18 år.

I fjor gjorde vi noen endringer med skattejakten. De endringene har vi beholdt, så det blir 
en rebusløype i år også. (OBS. OBS. SE OPP FOR PIRATER).

Vi får også et gjensyn med kubbspillturneringen, sandslottkonkurransen, morgentrim, 
fiskekonkurransen og olabilløpet, for å nevne noen.

Da gjenstår det bare å ønske dere velkommen til Larkolluka 2021.  
Vi oppfordrer alle til å heise flagget 08.00 på Larkollukas åpningsdag. 

SOMMERLIG HILSEN FRA GJENGEN BAK LARKOLLUKA



VIKTIG INFORMASJON OM VÅRE ARRANGEMENTER

1  M E T E R

Vi har sammen med kommunen kommet fram til en forsvarlig måte å 
gjennomføre Larkolluka 2021 på, men vi trenger din hjelp!

 Det vil ikke være behov for koronasertifikat eller testing ved 
våre arrangementer.

Dersom du føler deg syk, eller har symptomer på COVID-19 må du holde 
deg hjemme!

Alle arrangementer med alkoholservering vil ha faste plasser.

Alkoholservering vil foregå ved bordservering, bestilling gjøres 
via app.

Du får tildelt plass ved innslipp, enten ved bord eller
stolplasseringer med 1 m. avstand til neste kohort.

VIKTIG: Dersom man ønsker å sitte samlet på våre arrangementer 
MÅ man ankomme samlet. Det er plass til maks 6 personer i en kohort.  

Vi har ikke mulighet til å holde av/reservere plasser til “han ene som er litt 
sen fra vors” ;)

Vi oppforder alle til å registrere seg ved ankomst for å bidra til  
smittesporing.

Vi håper alle vil bidra til å holde god avstand.

GOD LARKOLLUKE! 
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MED TRYLLESHOW PÅ PLENEN

BARNAS DAG

SØNDAG 18. JULI

11.30
FLAGGHEISING I LARKOLLEN
Alle Larkollinger med flaggstang oppfordres til å heise flagget!

KARNEVALSOPPTOG
Opptoget starter fra Thorvaldsen Dagligvare og går til Park Lane. 
Alle oppfordres til å stille i karnevalsutstyr og medbringe grytelokk, 
hjemmelagde rytmeinstrumenter, noe som sier “pling” – eller kansk-
je 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 PÅ PARK LANE
Etter opptoget starter barnas dag på Park Lane.  
Med mange gratisaktiviteter og leker for barn i alle aldre.

TRYLLESHOW MED JOHANNES
Showet til Johannes er fullt av overraskelser, publikumsinteraksjon, 
latterbrøl og “HÆ”-øyeblikk, når han gjør umulige ting rett foran 
øynene deres.

REKEAFTEN PÅ LERSBAUGEN 
Vi flytter årets rekeaften til Lersbaugen.  
Det blir plass til maks 500 deltagere her og billetter må kjøpes på 
forhånd. Billetter finner du på larkolluka.no 
 
Pris 100,- inkludert 1 kuvert reker med tilbehør!  
 
Livemusikk fra 18.00 - 20.00 og igjen fra 21.30! 

08.00

12.00

18.00

13.30



OG UTEKINO

OLAKJERRELØP

MANDAG 19. JULI

12.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved Park Lane.

SYKKELLØP PÅ GJENNOMSNITTSPLASSERING
Start: skolegården. 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. 
Hjelmpåbud. Påmeldingsavgift: 50,- per 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: 50,- per doning. 
OBS: HJELM ER PÅBUDT – TEKNISK KONTROLL AV HJUL OG STYRING 
45 MIN FØR START. BRUK HODET – TENK SIKKERHET!

UTEKINO BARN - DYRENE I HAKKEBAKKESKOGEN
Sted: Park Lane Pris: 50,- billetter på larkolluka.no

GINSMAKING PARK LANE
Vi inviterer til ginsmaking. Se egen omtale lenger bak i 
programmet. Billetter og mer info på larkolluka.no. 
Max 100 deltagere! 

FISKEKONKURRANSE
Start: Støtvigmoloen i egne båter. Premiering for: Største fisk, flest 
fisk, beste bryggefisker. All fisk må fiskes på snøre!  
Påmeldingsavgift: 50,- per startnummer.

UTEKINO - BØRNING 3
Pris: 50,- billetter på larkolluka.no

18.30

21.00

10.00

14.00

16.00
18.00



TIRSDAG 20. JULI

SOMMERSHOW

09.00
10.00
12.00

SLEKTSTURNERING I TENNIS
Se egen omtale.

MORGENTRIM
Oppmøte ved Park Lane. 

KRABBEFISKE
Premiering for: Største krabbe og flest krabber. Området for krab-
befisket avgrenses til Støtvigmoloen. Alle krabber skal fiskes på 
snøre. Påmeldingsavgift: 50,- per. startnummer. 

Vi oppfordrer til bruk av redningsvest på de minste.

SKIPPER SKUTELØS
Se egen omtale, på neste side! 

SOMMERSHOW MED HAGLE, HALVA PRISET OG RINGNES-RONNY 
 
ENDELIG, dette blir en helt fantastisk kveld! 
Billetter kjøpes på larkolluka.no eller via ticketco.no  
 
Konserten gjennomføres med faste tilviste plasser til publikum. 
Beregn god tid på innslipp, slik at du ikke står i køen når første band 
går på scenen!  
 
Publikum blir fordelt etter kohortene de ankommer i. 
Grupper på 5-6 personer som er i samme kohort blir plassert på 
bord (begrensede antall bord)  
 
Dersom man kommer i kohorter på under 4 personer, eller alene vil 
man bli plassert på stoler lengst frem. 
 
Kun anledning til å forlate plassen for å gå på toalettet. 
 
Ved brudd på overnevnte regler, vil man umiddelbart bli fjernet fra 
arragnementet, uten videre diskusjon 
 

17.00
14.00



SOMMERSHOW
Kl.18.00 - HAGLE starter kvelden med de beste låtene fra bygda! 
HAGLE har det siste året tatt musikknorge med storm, og sjeldent 
har man sett en så produktiv og suksessrik start på en artistkarriere! 
 
Kl 19.00 - Halva Priset så dagens lys i 2020,  og oppsto i kjølvannet 
av at Katastrofe la artistkarrieren på hylla. Halva Priset har allere-
de rukket å erobre hitlistene det siste året! Et moderne danse-
band, med allerede millioner av streams på Spotify! 
 
Kl 21.30 - Ringnes-Ronny, danspunkens konge kommer til Larkollen! 

Tirsdag 20. juli på Park Lane. Aldersgrense: 18.år  
Billettpris 395,- inkludert billettavgift. 

TIRSDAG



 MOENG

NATURSTI HELE UKA
Naturstien tar deg fra post til post i Larkollmarka, der du vil få bryne deg på ulike 
oppgaver. Til denne konkurransen trenger man en telefon som kan lese QR-koder. 
Konkurransen starter søndag i Larkolluka.  
Påmelding på Larkolluka.no, eller i kioskvogna på våre dagarrangementer fra søndag 
18.juli! 

Vinneren kåres etter Familiequizen på Park Lane lørdag. 
Det vil altså si at man kan se an vær og vind, og løse rebusoppgaven når man ønsker, 
mellom 18. og 24. juli. Her blir det oppgaver for store og små. 

God tur og lykke til!
50,- per lag

SKIPPER SKUTELØS
Klassikeren fra 90-tallet er tilbake! Skipper Skuteløs er en vannaktivitet som i sin tid ble 
lagt på hylla, men nå tenker vi at det er på tide å leke og showe litt på stranda igjen.

Skuteløse skippere/lag møter opp med ønsket kostyme på Solhaugstranda. 
Vi stiller med fire «skuter»  som deltagerne kan velge i.

 
Skutene skal padles på bane hvor den enkleste skuta å padle må padle den lengste 
banen. Valg av skute kan da være avgjørende, og det er ikke sikkert det er den 

raskeste skuta som vinner.

Skutene er: Panten, Badekaret, Flåtan og Kajakken  

Det er premie for beste tid, artigste kostyme og best in show.

Sted: Solhaugstranda ved Støtvig Hotel

Påmeldingsavgift: 200,- per lag  



ONSDAG 21. JULI

KUBBSPILL & SILENT DISCO

10.00 MORGENTRIM
Oppmøte ved Park Lane.

NM I KUBBSPILL
Turneringen gjennomføres med gruppespill og utslagsrunder. I 
utslagsrundene er det vinn eller forsvinn. Vi setter opp flere baner, 
men det må kan forekomme noe ventetid mellom kampene. 
Kiosken og Plenen Pub er åpen under hele turneringen. 

Påmeldingen kan gjøres på larkolluka.no før turneringen starter kl. 
12.00. Påmeldingsavgift: 50,- per lag.

Vi avslutter NM i kubbspill med Silent Disco for alle! 
 
 
SILENT DISCO, 14-17-ÅR
Sted: Park Lane. Pris 50,- billetter i døra eller på larkolluka.no 
Så hva er egentlig silent disco?
Silent disco er en ny måte å feste på der alle som deltar får utdelt 
hvert sitt headsett. Headsettene er utstyrt med 3 forskjellige  
kanaler,  hvor man enkelt kan velge mellom 3 forskjellige DJs. 

SILENT DISCO CLUB, ALDERSGRENSE 18.ÅR 
Sted: Park Lane.  
Pris 150,- billetter kjøpes på larkolluka.no 
Alkoholservering, ved bord. Faste danseplasser 1 m. avstand! 

NATURSTI HELE UKA

SKIPPER SKUTELØS

12.00

18.00

20.00



MED KÅRING AV ÅRETS LARKOLLING

STRANDDANS

TORSDAG 22. JULI

MORGENTRIM
Oppmøte ved Park Lane.

SKATTEJAKT - INTERAKTIV VERSJON!
Skattejakten vil i år ta dere med på en liten “rebusvandring” i 
lokalmiljøet.  Ta med nettbrett eller smarttelefon, følg ledetråder og 
løs gåten om Kaptein Sortebills skatt. 

Ledetrådene er tilgjengelig fra kl 12.30 -15.00  på Larkolluka.no 
Jakten gjøres i eget tempo og når det passer en selv.

Husk smittevernregler, og hold avstand til andre sjørøvere.
God jakt!

STRANDDANS PÅ LERSBAUGEN
Det blir ingen dans på stranden i år, grunnet smittevernhensyn. 
Men vi rigger til Norges hyggeligste strand med masse sitteplasser!  
Det blir fantastisk musikk fra larkolljentene Rikke og Kine med band! 
 
Nydelig fiskesuppe fra Støtvig hotel, og godt utvalg fra grillen. 

Pris: 75,- per person, 200,- for kjernefamilie (to voksne pluss deres 
barn), vi anbefaler å kjøpe billetter på forhånd.  
Maks kapasitet 400 gjester.

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
12.30

17.00

20.00



Vi inviterer i år igjen til ginsmaking, denne gangen med fokus på 
norsk gin!

Til å lose oss gjennom smakingen får vi igjen besøk av Lars Madsen, 
grunnlegger av norges første ginfestival og som i år arrangerer syv 
forskjellige brennevinsfestivaler.

Med engelsk bestemor og godt hjulpet av at Forsvaret sendte han på 
bartenderkurs under førstegangstjenesten er det ikke rart at Lars endte opp 
i ginens verden. Hans evne til å fortelle historier er det få som kan måle seg 
med. Vi er derfor veldig fornøyde med at han kommer tilbake til oss for å 
avholde en smaking.

Lars vil da presentere flere typer norsk gin og fortelle historien rundt dem. I 
tillegg tar han oss med på en reise gjennom ginens historie fra 1600-tallet 
og helt fram til i dag. Det blir et generelt kurs, men vil også inneholde 
detaljer, slik at det vil passe både for nybegynnere og erfarne
 gininteresserte.

Maks 100 deltagere 
Pris 450,- billetter på larkolluka.no

GINSMAKING

Morgentrim i solen. For alle kvikke og kanskje spesielt de mindre 
kvikke Larkollinger og sommergjester. Fokus treningsenter stiller med 
årets instruktører. Barn & voksne, damer & herrer, møt opp mandag 
til lørdag i Larkolluka! 

Start: kl. 10.00 oppmøte ved Park Lane.

MORGENTRIM



FOTBALLKAMP

Med kombinasjonen fengende melodier, sterke og gode tekster, 
særdeles dyktige musikere og ikke minst et voldsomt driv og energi 
på scenen, har gjengen fra Valdres vokst seg opp til å bli en av de 
absolutt ledende i sin sjanger.
 
Staut har både gullplater og førsteplass på albumlista å vise til, 
samt en flere år lang turnéliste og et antall konserter som få andre 
band i Norge kan matche. 
Showet starter kl. 20.00 og dørene åpner kl. 18.00.
Aldersgrense 18 år. Billettpris 295,- inkludert billettavgift

STAUT

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 med 10 utespillere + keeper. 2 x 20 min 
Kampene spilles på 5er baner og 7er bane i år

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.



FREDAG 23. JULI

SAND OG VANN

MORGENTRIM
Oppmøte ved Park Lane.

SANDSLOTTKONKURRANSE PÅ 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: 50,- per. lag. Sted: Teibern

MESTERNES MESTER LARKOLLEN - TEIBERN 
Her vil man bli satt på en krevende prøve, både fysisk og mentalt. 
Sett sammen et lag bestående av 4 personer og still gjerne i egne 
lag-T-skjorter, husk å ta med vann! 

Pris 200,- per lag. 
Hvert lag må bestå av 4 personer.  
Sted: Teibern

SANDVOLLEYBALLTURNERING PÅ TEIBERN
Turneringen spilles med lag bestående av inntil 3 personer, hvorav 
2 er på banen av gangen. Klasseinndeling av lagene. 
Påmeldingsavgift: 50,- per lag

SOMMERSHOW MED STAUT!
Showstart: kl 20.00. 
Pris: 295,- billetter på larkolluka.no
Aldersgrense 18 år

10.00

15.30

11.00

13.00

18.00



LØRDAG 20. JULI

BARNE- OG UNGDOMSREVY

MÅKA

MORGENTRIM
Oppmøte ved Park Lane.

LARKOLLMARKED I SKOLEGÅRDEN
Larkollmarkedet i skolegården vil i år bli fylt med sjarmerende 
produkter, gjerne hjemmelaget, som hører til på et 
sommermarked. Vil du være med på å skape et hyggelig marked?

Påmelding til: malin@larkollen.no - Standleie: 100,- pr meter.
Vi har strøm for de som trenger det, må gis beskjed på forhånd.
Barnas markedsplasser er gratis.

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
Sted Park Lane 
Inngang: Voksen 100,- barn 50,-

BINGO PÅ PLENEN 
Ettermiddagsbingo for hele familien på Park Lane 

FAMILIEQUIZ PÅ PLENEN!
Larkollteamet inviterer til familiequiz på  Park Lane som en 
avslutning av Larkolluka.  
Her vil det være varierte oppgaver for store og små. 
Deltakeravgift: 50,- per lag. Maks 8 pers. per lag

10.00
11.00

11.00

14.30
16.00
18.00



MÅKA BARNE-  
OG UNGDOMSREVY
Hei, små og store måker! 

For 25. gang er det en glede å kunne ønske velkommen til et nytt år med Måka 
barne- og ungdomsrevy, og vi håper at nettopp du ønsker å ta del i feiringen 
sammen med oss! 

Det kreves ingen forkunnskaper for å være med, men du må være mellom 7 
og 16 år for å delta. Du må ha lyst til å stå på en scene med sang, dans, turn, 
teater eller noe annet gøy. Revyen koster 350,- per deltaker, og dette dekker 
blant annet jubileumspakke, kostymer og mat under generalprøven. 

Revyen blir som alltid til i løpet av Larkolluka, med øvinger mandag til fredag 
og forestilling påfølgende lørdag.

Måkarevyen pleier fort å bli fulltegnet, og vi anbefaler derfor å melde seg på 
i god tid. Maks antall deltakere er 50 måker. Vi gleder oss til å se igjen gamle 
måker, og ønsker nye hjertelig velkommen til et minne for livet! 

Påmeldingen skjer på Larkolluka sin hjemmeside https://larkolluka.no/
maakarevyen

Vi gleder oss til å sette opp årets jubileumsforestilling, og se igjen gamle og nye 
ansikter for å skape minner for livet!
Ved spørsmål kan vi kontaktes via nettsiden eller på post@maakarevyen.no  

Sommerhilsen fra Måka-teamet  

 
 
 

 
 
 

 



Møt oss i Rørvika mandag fra kl. 11.00 -14.00. 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. 

LARKOLLEN  
SEILFORENING

Familiefilm: Dyrene i Hakkebakkeskogen. Kl. 16:00
Kveldsfilm: Børning 3. Kl. 21:00

Sammen med PIXEL viser vi Dyrene i Hakkebakkeskogen  
og Børning 3 på Park Lane. 

Ta med varme klær og pledd, vi har rigget til med bord og benk  
på Park Lane i år.  
 
Vi stiller med salg av popcorn, is, brus, kaffe med mer fra kioskvogna. 

Filmene koster 50,- per stk.  
Billetter finner dere på larkolluka.no

UTEKINO PÅ PARK LANE
MANDAG 19.JULI



BILDEKONKURRANSE
Bli med på Larkollukas bildekonkurranse. 

 Legg ut et bilde på Instagram med emneknaggen #larkolluka.  
Gjør du det er du automatisk med i konkurransen.  

 
Temaet for bildet er Larkolluka.  

Premien er to billetter til Odeon kino i Moss (500,-)   
 

Vinner av bildekonkurransen trekkes lørdag 24.juli 

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.

Påmelding på klubbhuset til Larkollen Tennisklubb innen tirsdag.
Påmeldingsavgift: Vipps til Larkollten Tennisklubb #118985, dagen før turneringen 
150,- per. doublepar.  
Velkommen til en spennende og hyggelig konkurranse på tennisbanen.

Fremmøte: tirsdag kl. 09.00 

SALG AV KAFFE, VAFLER, IS OG BRUS.

SLEKTSTURNERING  
I TENNIS



mandag: kickoff - maria

tirsdag: Pump it - Jeanine

onsdag: bootcamp - marius

torsdag: Ship shape - jeanine

fredag: motion possible - marius

lørdag: Happy feet - maria

P R O G R A M   M O R G E N T R I M  

PÅM E L D I N G :  L A R K O L L U K A . N O

 
KLOKKEN

10.00
HVER DAG!

PÅ PARK LANE

T a  m e d  e g e n  m a t t e  o g   h o l d  2  m e t e r  a v s t a n d  t i l  a n d r e  u n d e r  t r e n i n g .

 

Plenen Pub



mandag: kickoff - maria

tirsdag: Pump it - Jeanine

onsdag: bootcamp - marius

torsdag: Ship shape - jeanine

fredag: motion possible - marius

lørdag: Happy feet - maria

P R O G R A M   M O R G E N T R I M  

PÅM E L D I N G :  L A R K O L L U K A . N O

 
KLOKKEN

10.00
HVER DAG!

PÅ PARK LANE

T a  m e d  e g e n  m a t t e  o g   h o l d  2  m e t e r  a v s t a n d  t i l  a n d r e  u n d e r  t r e n i n g .

 

Plenen Pub
O N S D A G    -  1 2 . 0 0  -  1 6 . 0 0

L Ø R D A G    -  1 1 . 0 0  -  1 4 . 0 0

 

S A M T  A L L E  K V E L D S A R R A N G E M E N T E R ! 

 PÅ Park Lane

BILREBUS HELE UKA
En runde med familien i «gamle» Rygge. Rebusen består av ti poster. For å finne disse 
må man løse rebusen underveis. Påmelding på Larkolluka.no, eller i kioskvogna på våre 
dagarrangementer  fra søndag 18.juli! 
Der får dere første rebus som vi ta dere ut i løypa. 

Vinneren annonseres på Facebook søndag 25. juli klokken 18:00. 
Svar frist lørdag 24.juli kl 17.00





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

1514 16
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VARNAVEIEN 41B, 1526 MOSS

MOSSHAGE.NO



Hobølveien 4, 1550 Hølen | Tlf 64 98 23 30 | www.hersleth.no

Gartneriet, Moss

Europris, RådeMoss Kulturhus

KOMPETANSE GIR TRYGGHET

Vi utfører nybygg og rehabilitering 
innen privat og offentlig sektor



Hobølveien 4, 1550 Hølen | Tlf 64 98 23 30 | www.hersleth.no

Gartneriet, Moss

Europris, RådeMoss Kulturhus

KOMPETANSE GIR TRYGGHET

Vi utfører nybygg og rehabilitering 
innen privat og offentlig sektor

DIN SAMMARBEIDSPARTNER 
I LOKALMILJØET

ALT KAN ORDNES...

VI UTFØRER ALT INNEN 

TØMMERARBEID, REHABELITERING 

OG NYBYGG, TILSYN AV HYTTER, 

BRYGGER, MORINGER, GRAVING, 

UTEAREAL OG GRØNTARBEIDER.

SALTBOVEIEN 47, 1560 LARKOLLEN
E-POST: POST@HYTTESERVICE.AS



ELEKTAO 

Totalleverandar av a/le 
typer elektriske installasjoner. 
Vi utf0rer ogsll serviceoppdrag til bolig- og meringsbygg. 

GK Elektra AS 
Solgaard Skog 139, 1599 Moss.
Tlf: 69 26 87 70 - www.gk.no/elektro 

REt;iSTRERT EliNnAliATHR 



ELEKTAO 

Totalleverandar av a/le 
typer elektriske installasjoner. 
Vi utf0rer ogsll serviceoppdrag til bolig- og meringsbygg. 

GK Elektra AS 
Solgaard Skog 139, 1599 Moss.
Tlf: 69 26 87 70 - www.gk.no/elektro 

REt;iSTRERT EliNnAliATHR 

TLF: 69 24 27 25



TORP
Kjølberg industriområde,
Strykerveien 5, Torp
Tlf: 69 16 18 20

FJELDBERG
Fjeldberg, Onsøyveien 20
Tlf: 69 16 18 20

SPYDEBERG
Tronstadveien 4
1820 Spydeberg
Tlf: 69 16 18 20

MOSS 
Rabekkgata 9
1523 Moss
Tlf: 69 16 18 20

ISEVEIEN
Iseveien 9
1738 Borgenhaugen
Man-fre 7-18
Lør 9-14
Tlf: 69 16 18 20

xl-bygg.no

For produktinformasjon eller bestilling av varer

Bekymringsfri IT

Braathe gruppen leverer fulldriftede nettskyløsninger fra vårt eget og 
Microsoft sine datasentre. Vi sikrer kontroll på PC-er, servere, nettverk 

og backup. Våre løsninger er skalerbare, smidige og sikre.

Vi hjelper deg opp i skyen

Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på www.braathe.no
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SOMMERHANDEL!

Velkommen til en

SALG - SERVICE - MONTERING - VHF - UHF - TETRA
stasjonsveien 10, 1580 Rygge

Tlf.: 69 26 11 11  





Østfold Gress as –
Gullfunnet 50, 1570 Dilling -w

w
w

.ostfoldgress.no
-tlf: 909 31 818

Oslo Ferdigplen as –
Østre Aker Vei 24C, Økern –

w
w

w
.osloferdigplen.no -tlf: 994 01 818

Sedum
m

atter
Ferdigplen

Jord og bark

Utsalgsted i Rygge
og på Økern i Oslo

www.pixel.as

Vi støtter det lokale kulturlivet
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69 26 68 00
Øreåsveien 2 - Høyden - Moss

GJØR DET 
ENKELT!

RING 69 26 68 00

www.bajazzo.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



Din lokale rørlegger
BADEROM
SANITÆR

VARMEANLEGG

MEDLEM AV

Telefon: 91354627
anders@rvv.as



 

VVS
siden
1979

Vår erfaring er din trygghet!

Besøk vårt showroom
Vårt tverrfaglige team, av fagfolk, har lang erfaring. Vi er stolte av å ha dyktige håndtverkere inne 
flere fagområder for både bolig og næringseiendom. Trenger du hjelp er det bare å ta kontakt.

• Rørleggertjenester
• Rehabilitering av bad
• Varmepumper
• Bygge av garasjer

• Ventilasjon
• Varmeanlegg
• Bio-olje konvertering
• Snekkertjenester

Våre faggrupper:

Din lokale rørlegger
BADEROM
SANITÆR

VARMEANLEGG

MEDLEM AV

Telefon: 91354627
anders@rvv.as



GODKJENT BIL- & ELBILVERKSTED

455 10 491

PERIODISK KJØRETØYKONTROLL

post@autopuls.no

BILSALG 

Vi gleder oss til å le sammen med deg igjen! 
Følg oss på Facebook for informasjon om høstens standup-show!

God sommer!



GODKJENT BIL- & ELBILVERKSTED

455 10 491

PERIODISK KJØRETØYKONTROLL

post@autopuls.no

BILSALG 

Vi gleder oss til å le sammen med deg igjen! 
Følg oss på Facebook for informasjon om høstens standup-show!

God sommer!



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 481 58 270 

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

SØNDAGSÅPENT HELE SOMMEREN!



 

Aztek er Norges ledende miljø på 
modernisering og sikkerhet ved 

hjelp av skyteknologi. 

Vi har fokus på tjenester som 
understøtter virksomheten 

A 5 star life company 

Aztek AS – Storgata 5, 0155 Oslo 

https://www.aztek.no/ - post@aztek.no 

Din veileder til skyen 



larkollenvel.no

Vi ønsker nye medlemmer!
PÅGÅENDE AKTIVITETER:

• Støtte dugnader til lag og foreninger økonomisk
• Støtte lokale lag / aktiviteter økonomisk
• Støtte til Larkolluka / Årets Larkolling / Måka barne- og 

ungdomsrevy
• Være orientert om generell utvikling i Larkollen
• Følge opp gangvei / fortau over «tranga» /

«Malertoppen».
• Oppfølging av planer for videre utbygging av 

Støtvigjordet
• Følge opp gang / sykkelsti fra Dilling til Vang og videre 

mot Larkollen
• Oppdatere / vedlikeholde Nasleparken, Park Anton
• Bygge klopper, hundeposetoaletter (Fi-Doer)
• Larkollen vel er høringsinstans mot Moss kommune for 

lokale saker

MEDLEMSKAP

Medlemskap koster 
kr. 200,- / år

Betales til konto: 
1080.18.05847

Eller Vipps til nr

571311

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, Park Lane
E-post: post@larkolluka.no 

Telefon: Morten - 45 46 55 40, André - 92 86 58 66

BESØK OSS PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM OG LARKOLLUKA.NO


