
Arrangement Larvik Turn & Idrettsforening 2015 – 150 år 
Sist oppdatert 10/3-2015	   	   	   	   	   	  www.larvikturn.no 
 
Peter Wessel Cup 2015 
PW-Cup samler de beste gutte/jente-lagene fra Norge (også inviterte lag fra de nordiske 
land) til turnering i aldersgruppen 12-18 år. Mange mener turneringen er et uoffisielt 
Norgesmesterskap. Kamper fra fredag til søndag i 9 haller i Larviksdistriktet, hvor finaler spilles i Arena 
Larvik søndag ettermiddag. Info/kampoppsett legges ut på: www.pwcup.no 
  

Datoer 2015: 
2.-4. januar 2015 (16-18 år og HU-Håndball for utv.hemmede) 
20.-22. februar 2015 (14-15 år) 
17.-19. april 2015 (12-13 år) 

 
Larviksløpet 2015 går av stabelen lørdag 25. april 2015 
For 34 gang arrangeres løpefesten mellom Stavern og Larvik. Distansene i år som i fjor. Barneløp, 
Rekruttløp, 5'n fra Jordet skole og hovedløpet som går fra Stavern. 
Mer informasjon finnes på www.larvikslopet.no 
 
Jubileumskamp i fotball på Lovisenlund mai 2015 
150 år skal feires og markeres gjennom hele 2015. Først blir det en Jubilumskamp mellom Larvik Turn – 
Fram på Lovisenlund mai 2015. Dato ikke fastsatt p.t.  
Mer informasjon finnes på www.larvikturn.no 
 
Borgertoget 17. mai 2015. 
Felles tog fra Lovisenlund og ned til Torget for å være med i Borgertoget 17. mai. 
 
NM i Bane Stafetter 29. - 31. mai 2015. 
Friidrettsgruppa er tildelt NM Bane stafetter helgen 29 -31 mai. Det blir mange lagt fra hele Norge som 
skal konkurrere om titler i 4*100m, 4*400m, 4*800m og 4*1500m på Lovisenlund denne helgen. Mer 
informasjon finnes på http://www.stafettnm.larvikturn.no/ (www.larvikturn.no) 
 
3v3 Panna fotballturnering lørdag 13. juni 2015. 
3v3 fotballturnering på Lovisenlund idrettsplass. 
 
Sommer-friidrettsskole 22.-26. juni 2015. 
Fra mandag til fredag i uke 26, arrangerer Larvik Turn friidrett, friidrettsskole for barn i alderen 1 til 7 
klasse. Mer informasjon finnes etterhvert på www.larvikturn.no 
 
Sandar Cup (Utleie av anlegget) 7.-9. august 2015.   
Sandar arrangerer fotballturnering på bl.a. Lovisenlund idrettsplass. 
 
Bøketroll-turnering fotball lørdag 29. august 2015  (Mulig annen dato?). 
Fotballturnering på Lovisenlund idrettsplass for barn 6-10 år. 
www.boketroll.no 
 
Bøkeskoglekene friidrett søndag 30. august 2015. 
Det arrangeres Bøkeskoglekene 30. august. 
www.larvikturn.no 
 
Jubileumsarrangement på Lovisenlund lørdag 12. september 2015. 
Det blir Jubileumsarrangement ute på Lovisenlund for barn/ungdom i september. 
Mer informasjon finnes på www.larvikturn.no 
 
Jubileumsfest på Grand Hotell Larvik 10. oktober 2015. 
Storslagen Jubileumsfest for medlemmer og inviterte på Grand Hotell Larvik lørdag 10. oktober 2015. 
Mer informasjon finnes på www.larvikturn.no 
 


