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Camping Bergstadcupen 
2019 

 

 
Du får dette skrivet fordi du har booket plass til bobil, campingvogn eller telt under årets 
Bergstadcup.  Vi har i år tre områder for campingenheter fordelt på Øra Stadion og Verket. Plassene 
er merket med V1 (Verket 1), V2 og Ø1 (Øra 1), Ø2, osv. Merk at underlaget på Verket er asfalt – 
ellers er det grus. Alle får utdelt egen plass innen 19. juni. Vi prøver også i år så godt vi kan å plassere 
alle etter ønsker.  

Betaling 
Campingplasser skal forhåndsbetales i Vipps eller Bank. Betalingsfrist: 16. juni. 
 
Vipps: #100302 Bergstadcupen (Røros Idrettslag) 
 
Bankkontonr: 4280.05.28202 
 
HUSK å merke betalingen med Camping BC 2019, navn og registreringsnummer! 
 
Pris per natt:  

• Bobil/Campingvogn m/ strøm: Kr. 350  

• Bobil/Campingvogn u/ strøm: Kr. 250 

• Telt m/ strøm: Kr. 150 

• Telt u/ strøm: Kr. 50 

Strøm 
Alle som har bestilt vil få tilbud om strøm. Vi legger opp til dette både ved Verket og Øra. Vi ber 
likevel om at dere er moderate i strømbruken. 

Dusj & WC 
Alle våre campinggjester har tilgang til egne garderober ved campingplassen på Verket. Det gjelder 

også våre gjester på Øra stadion. Det er toaletter både på Øra og Verket. På Verket kan alle toalett 

brukes. På Øra har vi også satt opp portable toaletter ved garderobene. 

Tømmestasjon 
Tømming av septik skal skje ved kommunens tømmestasjon (Hånesvegen 1, 7374 Røros. Veg mot sør, 
rett over vegen fra Cirkle K bensinstasjon). 
 

Parkeringsbevis 
Parkeringsbevis og plassering sendes ut per e-post innen 19. juni. Vi ber om at dette printes ut og 
settes godt synlig i vogn/bil. Innsjekk via sekretariatet er ikke nødvendig.  
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Hva gjør vi når vi ankommer?  
Finn frem til ditt område på Øra eller ved Verket (se kart under), og finn din utdelte plass.  
OBS: ta hensyn til at det kan være en del trafikk på områdene ved ankomst, og ikke minst at dette er 
et idrettsarrangement for barn – ha god tid og følg instruksjoner.  
 
Innkjøring til Ø1-32 skjer fra Tollef Bredals vei. Innkjøring til Ø33-52 skjer fra Øraveien. Ingen 
gjennomkjøring v/ Idrettsparken Hotell. Mer detaljert kart sendes ut med plasseringsinfo.  
 

Åpningstider sekretariat 
Fredag 21.juni    16:00 – 23:00  

Lørdag 22.juni    07:00 – 23:00  

Søndag 23.juni    07:00 – 16:00  

 

Viktige telefonnummer 
Sekretariat              tlf.  93 23 90 93 

Røde Kors       tlf. 99 51 60 80 

Legevakt       tlf. 116 117 

 

Øyeblikkelig hjelp: 

Brann  110 

Politi  112 

Ambulanse 113 

 

Se kart under 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen! 
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