PM tävlingsresa Daladubbeln
18‐20 oktober 2019
Här finns information som ni behöver inför resan. Skulle det vara något
ytterligare som ni undrar över angående tävlingarna finns info
på www.daladubbeln.se.
Klubbledare ombeds se till att deras ungdomar får informationen.

Fredag 18 oktober
Resa – Notera att tiderna nedan är avresetider! Då går bussen. Kom i god tid!

Bussen, 77 platser (68 resenärer)
Borås, Resecentrum 12.15
Vårgårda, Busstationen 13.00
Falköping, McDonalds 14.00
Skövde, Cirkel K Karstorp 14.45
Örebro, Marieberg 16.30 (matstopp)
Bussvärdar:
Fredrik Sundström, 072‐237 42 61 (Borås) , Magnus Södervall, 0790‐778234 (Skövde)
Nina på VOF ombesörjer tillsammans med påstigande i Falköping (Mullsjö SOK mfl) att VOFs
bestick, tallrikar och muggar, samt flaggor kommer med bussen.
Matstopp i Örebro, stoppet varar i 45 minuter.
Bussarna planeras vara framme i Falun ca klockan 20.00.
Förläggning
Hälsinggårdens Vandrarhem Falun med vandrarhemsstandard (ta med lakan/sänglinne).
Se bilaga ”Rumsfördelning” för…ja, rumsfördelning. Separat dokument.
Matgrupper
I år är deltagarna indelade i två matgrupper, ca 30 pers i vardera.
Notera vid måltider när den grupp du ingår i skall äta. Framgår
nedan. Matgrupper framgår av deltagarlista. Separat dokument.
Kvällsfika (Vandrarhemmet)
Serveras vid ankomst fredag och mellan 20.15‐ 21.00 på lördagen.
Bröd, smör, pålägg, dryck och frukt.
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Lördag 19 oktober
Frukost (Vandrarhemmet)
Matgrupp 1 08.00
Matgrupp 2 08.20
OBS! Respektera angiven tid så att det inte blir så långa köer.
Stafetten
Samling i bussen 09.45. Första start sker 11.00, innan dess erbjuds uppvärmning ledd av
några av våra ungdomar ca 10.30. Hoppas att alla hakar på den.
Bussen tillbaka till vandrarhemmet avgår ca 15.00
Middag
Samtliga deltagare har bokat den erbjudna middagen på vandrarhemmet. Preliminär tid för
middagen är:
Matgrupp 1 17.30
Matgrupp 2 18.00
Ledarsamling
Klockan 19.30 på lördagen har vi en ledarsamling med alla klubbledare i vandrarhemmets
matsal.
Kvällsfika (Vandrarhemmet)
Serveras mellan 21.00 – 22.00
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Söndag 20 oktober
Frukost (Vandrarhemmet)
Matgrupp 2 06.20
Matgrupp 1 06.40
Städning
Innan avresan skall sovrum samt gemensamma utrymmen städas. Klubbledarna delar upp
ansvaret för att se till att allt blir städat.
Patrullen
Samling i bussen 08.15. Första ordinarie start är 09.30.
På patrullen är det även en utklädnadstävling där man ska försöka hitta på en så kreativ
utstyrsel som möjligt att springa i. Det är frivilligt att vara med på den, men roligt om så
många som möjligt tar chansen.
Hemresa
Avresetid ca 15 minuter efter prisutdelningen.
OBS! Vi är tacksamma om alla hjälper till att plocka ihop efter tävlingen så att det går
snabbare att komma hem.
Bussen går samma väg hem som dit. Vi stannar för matstopp i Örebro även på vägen hem.
Bussen beräknas nå Borås runt 22.00 på söndagskvällen.
Specialkost
Om du har glömt anmäla specialkost så hör av dig snarast till magnus.vof@vgidrott.se.
Packning
Se till att ha med varma ombyten eftersom vädret i Dalarna kan vara mycket kallt i oktober.
I övrigt bör ni ha med allt annat som man vanligtvis har med sig på orienteringstävlingar, och
gärna någon snygg utklädnad till söndagens tävling.
Mat
Frukost ingår i resans pris, liksom kvällsfika, därutöver har samtliga deltagare bokat på
lördagsmiddagen, men all annan mat under resan och ev. lunch på arenan bekostas själv,
ta med fickpengar och/eller boka mat via arrangören i förväg.

PM tävlingsresa Daladubbeln
18‐20 oktober 2019

Vindskydd
Vi räknar med att tre vindskydd (klubbtält) kommer att behövas. De som förväntas ha med
tält är Hestra, Markbygden och Ulricehamn. Klubbledare för dessa klubbar meddelas
separat.
Vimpel/Segel
Vi ser gärna att föreningarna tar med sin egen vimpel/segel så att vi syns ordentligt på TC
under helgen. Västergötland OFs flaggor medtages från Falköping av de som stiger på
där.
Frågor och funderingar Magnus Sundmark 0725‐447736, magnus.vof@vgidrott.se

