SBSF-TUR TIL OSCARSBORG 17 - 19 APRIL 2015
70 ÅR SIDEN NORGES FRIGJØRING ETTER WW2
& 75 ÅR SIDEN SENKNINGEN AV BLÜCHER

SBSF har fått leie hyttene på Neset (Nesset) batteri på Hurum-landet, vis-avis Oscarsborg, for hele helgen. Her kan det tilbys overnatting for 22
personer i senger eller på madrasser. Flere kan overnatte på medbrakt
feltseng/luftmadrass, og det er mulig å overnatte i medbragt telt eller
campingvogn ute.
Stedet har utedo og vann i brønn – m.a.o. feltforhold!
LN1V er på lufta hele helgen: http://qrzcq.com/call/LN1V
Deltagere må ta med egen mat, mens SBSF vil stå for grillkull.
Det er også mulighet for overnatting på Oscarsborg hotell eller andre steder i
distriktet. Guiding vil koste 50-100 kr. pr. pers.
Program lørdag 18. april:
Kl. 1230: Ferge Neset – Oscarsborg; omvisning Oscarsborg
Kl. 15.00: Ferge Oscarsborg – Neset
Kl. 16.00: Grilling på Neset

Alternativ reise:
Kl. 1150: Ferge Drøbak (Sundbrygga) – Oscarsborg
Kl. 1450: Ferge Oscarsborg – Drøbak (Sundbrygga)
Fergen koster 90 kr. tur/retur i kort-automat på land, og 100 kr. kjøpt om
bord; 210 kr. for familie (inntil 2 voksne + 4 barn). For 20 personer og flere
gis 10 % grupperabatt.
Det er avgiftsparkering i Drøbak og på Huskvik (200 m fra Sundbrygga).
Avgift 20 kr. pr. time / 80 kr. pr. døgn.
Kart, med Sundbrygga og parkering avmerket, finnes her:
www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Oscarsborg-festning
Påmelding til Tom V. Segalstad senest 1. april, enten via E-post til sbsf
krøllalfa sbsf.no, eller til Postboks 15 Kjelsås, 0411 Oslo.
Neset har adresse Færgestadveien 15.
Oppgi hva du vil delta på: Overnatting Neset (1. og/eller 2. natt); dagstur
Neset (oppgi dag); eller dagstur Oscarsborg via Drøbak. Overnatting i hus
på Neset blir basert på "førstemann til møllen" ved påmelding. Vær da
forberedt på å betale en andel av leien pluss for fergetransport til/fra
Oscarsborg.
Kartet under viser bl.a. adkomst til Neset:

