PM tävlingsresa Daladubbeln
12‐14 oktober 2012
Här är all information ni behöver inför resan. Skulle det vara något ni undrar över angående
tävlingarna finns info på www.daladubbeln.se. Klubbledare ombedes se till att deras ungdomar får
informationen.

Fredag 17 oktober
Resa
Buss 1, 50 platser (47 personer).
Kinna, Resecentrum
Borås, Resecentrum
Vårgårda, Rasta
Vara, Åsenkorset
Skara, Gasmacken McD
Götene, Rasta
Mariestad, Rattugglan

13.30
14.00
14.40
15.00
15.30
15.45
16.10

Bussvärdar: Marina Axelsson, 070‐544 85 79 och Karin Johansson, 0730‐27 16 17
Buss 2, 68 platser (65 personer).
Tranemo, Aulaplan
Ulricehamn, Busstationen
Falköping, McDonalds
Skövde, Resecentrum Modeparkeringen

13.30
14.10
14.50
15.30

Bussvärdar: Peter ”Lillen” Nilsson, 070‐576 48 90 och Magnus Blennow, 073‐800 11 61
Buss 3, 77 platser (77 personer).
Göteborg, Shell vid centralen
Trollhättan, McDonalds Överby

13.30
14.30

Bussvärd: Paula Jungbjer, 073‐2617330 och Peter Cederberg, 070‐087 25 33
Matstopp i Örebro, Mc Donalds, Max‐hamburger, Restaurang, Pizzeria. Stoppet varar i 45 min.
Bussarna planeras vara framme vid Hälsinggården i Falun ca kl. 20.30.
Förläggning
Hälsinggårdens Vandrarhem Falun/Skolsal Haraldsbogymnasiet. För dem som bor på vandrarhemmet
gäller vandrarhemsstandard (ta alltså med lakan/sänglinne).
Kvällsfika
Bröd, smör, pålägg, dryck och frukt kl. 20.30 – 22.00.
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Lördag 18 oktober
Frukost:
Buss 3 08.00
Buss 2 08.20
Buss 1 08.40
OBS! Respektera angiven tid så att det inte blir långa köer. Det är ok att ta med smörgåspaket till TC,
så om ni har tidig frukost och sen starttid ska inte det vara något problem.
Stafetten
Samling i bussarna kl 09.30
Första start sker 11.00, innan dess erbjuds uppvärmning ledd av våra ledare ca kl 10:30
Bussarna tillbaka till vandrarhemmet avgår ca kl. 15.00
Ledarsamling
Klockan 19.45 har vi en ledarsamling med alla klubbledare i vandrarhemmets matsal.
Kvällsfika
Serveras mellan 20.45 – 22.00
Disco
Biljetter till discot ska finnas att köpa under lördagens tävling. Discot brukar arrangeras vid
Haraldsbogymnasiet (bredvid vandrarhemmet) och är till självkostnadspris.

Söndag 19 oktober
Frukost
Buss 1 06.00
Buss 3 06.20
Buss 2 06.40
Innan avresa skall sovrum samt gemensamma utrymmen städas. Vi kommer att dela upp ansvaret
mellan klubbledarna för att se till att allt blir städat.
Patrullen
Samling i bussarna kl. 07.30
Första ordinarie start är 09.00. Innan start erbjuds gemensam uppvärmning ledd av våra ledare ca kl.
08.30. Vi samordnar så att det finns ledare vid start som hjälper till vid frågor.
Avresetid ca 15min efter prisutdelning.
OBS! Vi är tacksamma om alla hjälper till att plocka ihop efter tävlingen så att det går snabbare att
komma hem.
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Bussarna går samma väg hem som dit.
Vi stannar för matstopp i Örebro även på vägen hem.
Bussarna beräknas nå slutstationerna runt 21.00 på söndagskvällen.
Specialkost
Om du har glömt anmäla specialkost så hör av dig snarast till någon av oss.
Packning
Se till att ha med varma ombyten eftersom vädret i Dalarna kan vara mycket kallt. Ni som bor i
vandrarhem tar med lakan/sänglinne och ni som bor i skolsal tar med sovsäck och
liggunderlag/luftmadrass. Kvällsfika och frukost ingår i resans pris, men all annan mat under resan,
lunch och middag bekostas själv, ta med fickpengar och/eller boka mat via arrangören.
I övrigt bör ni ha med allt annat som man vanligtvis har med sig på orienteringstävlingar, och gärna
någon snygg utklädnad till söndagens tävling.
Vindskydd
Följande föreningar ska ta med vindskydd:
Trollhättans SOK, Falköpings AIK, Markbygdens OK och Göteborgs OF.
Vimpel/Standar
Vi ser gärna att föreningarna tar med sin egen vimpel/standar så att vi syns ordentligt på TC under
helgen. Västergötlands/Göteborgs flaggor medtas av distriktsledare.
Frågor och funderingar
Magnus Sundmark 0725‐447736 magnus.vof@westgotasport.se
Karin Johansson 0730‐271617 karin_j87@hotmail.com

