Ta Alehof-bussen till Tjejvasan 2019
Välkomna tjejer, från Göteborgstrakten
Om du vill hänga på rekommenderar vi att du anmäler dig snarast, eftersom redan
många har anmält sig till bussen och boendet.
Skidåkare med annan klubbtillhörighet än OK Alehof är naturligtvis också välkomna.
Samt utan klubb, men då måste du vara anmäld i motionsklass.
Preliminärt schema:
Buss fredagen den 22 februari kl 08:00 från Olskroken, Göteborg
Resväg 45:an Torsby – Stöllet – Malung - Mora till Blyberg. Första stopp vid
Nyängen i Grums. Vid framkomst till Blyberg serveras middag. Till frukosten lördag
(och söndag) morgon serveras gröt, smörgåsar, te eller kaffe samt middag på
lördagskvällen.
Buss till start i Oxberg och hem till Blyberg efter målgång i Mora.
Middag fredag kväll vid 18 ungefär.
Hemresa sker söndag den 24 februari, tillbaka i Ale/Göteborg söndag eftermiddag.
Pris (inklusive resa, mat och boende):
1600:- för medlemmar i OK Alehof
2000:- för icke-medlemmar
Vi vill naturligtvis göra det så smidigt som möjligt för våra resenärer och erbjuder
därför följande tjänster:
- uthämtning av nummerlapp (krävs att du valt utlämning i Mora och meddelar oss
ditt startnummer och Vasalopps-ID) – din nummerlapp finns i Blyberg vid ankomst
- buss till starten i Oxberg och hämtning i Mora efter målgång
- extra drickaservice i spåret – stanna till vid våra vätskedepåer i spåret om du
behöver en extra paus eller vallahjälp.
- vallatips – våra duktiga vallare bistår gärna med tips om både glid- och fästvalla och
ger den som behöver en hjälpande hand i vallaboden.
- ta med sänglinne, täcke och kudde finns.
Välkommen med din anmälan senast 2019-01-15 – intresset är rekordstort, så det är
först till kvarn som gäller, skidor@alehof.se
Anmälningsavgiften på 500:- betalas den 1-15 januari 2019 (inga inbetalningar
under 2018), resterande belopp senast den 12 februari 2019
Inbetalning görs till BG 737-1198.
Observera att anmälningsavgiften inte återbetalas vid ev. avbokning.

