Reseinformation GM 9-11/8 i Borås
Avresa med buss från bolaget Kanalbuss:
12:00 Norrköping, grusparkeringen vid första rondellen mot Himmelstalundshallen
(Påstigning för Kolmården, Finspång, Söderköping och Norrköpingsklubbar)
12:50 Linköping, Biltemas parkering
(Påstigning för Borensberg, Rimforsa och Linköpingsklubbar)
15:30 Ankomst boendet i Borås, på Sven Eriksonsgymnasiet
Program:
Fredag 9/8
15:30 Ankomst boendet, inkvartering och ombyte till sprinten
16:30 Gemensam promenad till arenan
18:00 Första start sprinten
Middag
Lördag 10/8
Frukost
9:30 Avresa till arenan
11:00 Första start Långdistans Ungdom / Medeldistans HD 18-20
Fältmåltid
Middag, Priscermoni och kvällsfika
Söndag 11/8
Frukost, packa ihop
8:30 Avresa till arenan
10:00 Start Ungdomsstafett, 10:15 masstart ”andra chansen”
Fältmåltid
Cirka 15:00 avresa mot Linköping/Norrköping

Utrustning:
Liggunderlag/luftmadrass och sovsäck för logi på hårt underlag, Team Östergötlandströja
(om du har en från distriktsmatchen tar du med den annars får du en av ledarna), din
sportidentpinne, egen mat/fika inför sprinten på fredag samt övrig utrustning för orientering
och övernattning.
Måltider som ingår:
Middag kväll: fredag & lördag
Frukost: lördag & söndag
Fältlunch: lördag & söndag
Kvällsfika: lördag
Anmälan individuella tävlingar:
OBS - Anmälan till Sprint (fredag) och Lång/Medel (lördag) görs av respektive löpare i
Eventor senast 4/8.
Vi får tyvärr inte ihop ett juniorlag till stafetten. Om ni som är juniorer vill springa på
söndagen kan ni anmäla er till publiktävlingen.
Hemresa:
Cirka 15:00 från Borås
Cirka 17:45 Linköping
Cirka 18:30 Norrköping
Reseansvariga/Ledare:
Susanne Aldén, OK Roxen, 073 - 201 16 64
Erik Helander, OK Roxen, 0734 - 18 57 62
Unga Ledare:
Hugo Lillieström, OK Roxen
Övrig information:
Det finns allergiker med på resan så det råder förbud mot sådant som innehåller
nötter/jordnötter på bussen och vid boendet.
Det görs inget stopp för fika eller inköp på vägen ned till Borås så du behöver ta med dig det
du ev. vill äta innan sprinten på fredag.
Om du inte kommer åka med av någon anledning är det viktigt att vi reseansvariga får veta
det innan fredagens avresa. Kontakta oss isåfall på telefon: 073-201 16 64 (Susanne) eller
0734-18 57 62 (Erik), eller via mejl: fam.alden@bredband.net

