Skidkul i fädrens spår
program

Vasaloppsresan 2019
När

Vi åker fredagen den 1 mars och är tillbaka måndag 4 mars. Vasaloppet
startar söndagen den 3 mars klockan 8.

Resa

Med buss från Jämjö kiosken fredagen den 1/3 kl. 0700, Parkeringen
Vedebyskolan kl.07.15, Nättraby kl. 07.25 och Sörby rondellen Ronneby 07.40,
Vi stannar och fikar medhavd matsäck i höjd med Jönköping vid 10-tiden
Sedan stannar vi för lunch på restaurang någon gång mellan klockan 1 och 2.
Vi gör ett kortstopp i Vansbro för besök på olika apotek.
Förhoppningsvis är vi framme i Torgås mellan 18 och 19. Efter inkvartering
äter vi middag på Bondasgården.

Logi

Fredag till söndag: i Torgås.
Söndag till måndag i Mora. Ta med lakan och örngott till båda boendena.

Mat:

Torgås: Fredag- middag, lördag- frukost + middag och söndag- frukost
Mora: Efter målgång i Mora ingår middag i anmälningsavgiften.
Måndag - frukost i Mora

Ekonomi

Pris: 4575 kr (vid 20 st. resenärer) inkluderar resa samt mat o logi i Torgås och
Mora.

Anmälan resan

Maila namn, adress, telefon nr och startled till olsson.steinbach@gmail.com
och betala 3075 kr till Blekinge Skidförbunds bg konto nr 852-4084. Du är
inte anmäld förrän du har betalat. Det är begränsat antal platser så först till
kvarn gäller. Anmälan är bindande.
Återstående 1500 kr betalas kontant på resan.

Övrigt

Lördag avhämtning av nummerlappar i Sälen, där det finns
möjlighet till inköp av de senaste vallorna, gå till Swans drickalangning och göra
andra nödvändiga inköp. Därefter fikar eller lunchar vi i Sälen.

Hemresa:

Efter frukost hämtar vi diplom och personliga åktidsutskrifter vid mässområdet
bakom målet, för dem som inte plockat ut dem efter loppet och ev. medaljer
hämtas på Vasaloppskansliet.
Vi brukar lämna Mora vid 10-tiden för hemresa och beräknas vara tillbaka i
Blekinge vid 21-tiden.

Frågor

Stefan Ulmestål secan@bredband.net
Tel. 0708-143933

Vi hoppas på en trevlig resa tillsammans!

