Dags för Daladubbeln
20-21 oktober 2018
Åsbobacken i närheten av Lugnets skidstadion i Falun

Gemensam resa i VOF's regi
Vi åker fredagen den 19/10, kl. 17.30!
Arrangörens hemsida:

daladubbeln.se

Anmälan till tävlingen:

Anmälan via Eventor. Anmälan görs som
stafettanmälan (inkl. laguppställning) via DalaDubbeln, stafett, lördag 20 oktober. Gäller även
de som anmäler sig bara en dag. Kort
anmälningsinstruktion i Informationsfältet i
Eventor.
Sista ordinarie anmälan senast fredagen den
5 oktober, kl. 23.59.

Efteranmälan till tävlingen:

Via Eventor, senast tisdag den 16 oktober
klockan 23:59. Efteranmälan sker mot 50%
förhöjd avgift.

Öppna klasser & Inskolning:

Öppna motionsklasser och Inskolning både på
lördag & söndag. Anmälan via Eventor:
”Daladubbeln Öppna klasser” senast onsdag 17
oktober, kl. 23.59 eller på Arenan.

Första Start Dala-Dubbeln:

Stafett lördagen den 20/10 kl. 11.00
Patrulltävling söndagen den 21/10 kl. 09.30
lördag mellan 10.00 och 13.00
söndag mellan 09.00 och 12.00

Öppna M-klasser & Inskolning

Kost & logi
Logi:

Vi bor på hårt underlag på skola.
Beställs klubbvis via formulär som finns på
arrangörens hemsida senast fredag 5/10, kl.
23.59. Alla klubbar som bokat logi får en
bokningsbekräftelse som ska tas med till
incheckningen!
OBS!! Ange klubb. Skriv Bussresa med
Värmlands OF i fältet "Boende" och Ja i fältet
med fråga om man kommer med stor buss, så
placeras Värmlandsklubbarna tillsammans! Kom
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ihåg att boka natten fre-lörd också! Ange
ankomsttid: ca kl. 21.30!
Kost:

Förbeställs klubbvis via formulär på arrangörens
hemsida. Fältlunch, endast sön 21 okt, frukost
och middag lör 20 okt och frukost sön 21 okt
serveras på respektive logiplats.
Ta med matsäck för fredag kväll! Ni kan beställa
matsäck både lördag och söndag av arrangören
40 kr/st. Korv & Hamburgare m.m. finns också att
köpa i markan på Arenan.

Disko 20/10:

Kl. 19.00-22.00 för alla åldrar arrangeras OLdisco. Diskobiljetter förbeställs på logiblankett
som finns på daladubbeln.se. Försäljning av
överblivna biljetter sker på arenan under
lördagen. Egen transport till diskot.

Utklädning:

Genomförs traditionsenligt på söndagen 
Vill man vara med i utklädnadstävlingen går
man till stationen för fotografering innan man
går till start.

Seedad startgrupp:

De 10 främst placerade patrullerna i klasserna
HD 12–16 kommer att starta i en seedad
startgrupp på söndagens tävling. OBS! Jaktstart
även i år för klasserna DH 17–20 på
söndagens ultralång.

Gemensam bussresa
Ledare:

Varje klubb ansvarar för sina löpare. Klubbar med
få deltagare tar själva kontakt med andra klubbar
angående ledare. En ansvarig ledare per buss
utses av VOF.

Buss 1:

Karlstad-Munkfors-Hagfors-Falun (ny väg).
Alternativt: Karlstad-Molkom-Filipstad-Falun
Beroende på anmälda klubbar.

Buss 2:

Karlstad-Kristinehamn-Karlskoga- ev. Örebro–
Falun.

Avresa:

OBS! Fredag 19/10 klockan 17.30 från Sundsta
Parkeringen!
Exakt tidtabell meddelas senare via mejl till
klubbarna samt på
www.svenskorientering.se/varmland
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Hemresa:

Snarast efter avslutad tävling söndag 21 okt.
Matstopp på vägen hem!

Anmälan till bussresa:

Klubbvis till monika.wikstrom@varmland.rf.se
senast onsdag 10 oktober. I anmälan anges
namnen på samtliga resande, önskemål om
påstigning samt e-postadress till ledare som
mottar information om bussresan.
Mobiltelefonnummer till medföljande ledare är
också bra. Bekräftelse på anmälan till bussresa
fås via e-post.

Efteranmälan bussresa:

Helst i tid så undviks extraarbete. Information om
hur många platser som finns kvar i respektive
buss efter 10 oktober kommer fortlöpande att
uppdateras på
www.svenskorientering.se/varmland Finns det
platser kvar görs anmälan på samma sätt som
ordinarie anmälan. Bekräftelse på efteranmälan
via e-post. "Först till kvarn gäller".
Värmlandslöpare åker med i första hand. Löpare
från andra distrikt får åka med i mån av plats!
OBS!! Efteranmälan till tävlingen samt kost &
logi via arrangören.

Telefon:

010-476 47 76, mån-tors 8.30-15.30

Kostnad:

Självkostnadspris, klubbarna faktureras för resan
i efterhand av VOF.

Löparbank:

Om du inte har någon "löpkompis" har vi en
löparbank på VOF:s hemsida. Skicka ett mail till
mig: monika.wikstrom@varmland.rf.se om du vill
annonsera efter någon att springa med så lägger
jag ut det på hemsidan!
Även arrangören har en löparbank på:
daladubbeln.se

VOF's Ungdomskommitté
genom Monika
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