Välkomna till Veteranresan 2018.

V

i har varit på Åland 2011, Gotland 2012, Sälen 2013, Leksand 2014, Karlstad 2015, Åland 2016 och Mora 2017. I
år beger vi oss till Hjo.

Varför Hjo?
Vi har under de 7 åren jag har arrangerat denna
resa varit österut, västerut och norrut. I år beger
vi oss söderut, till Hjo. I den enkätundersökning
jag gjorde tidigare fanns nämligen önskemålet
om att åka söderut nästa gång.
Vi åker nu till Hjo, den charmiga trästaden vid
Vätterns västra strand. En fantastiskt fin
sommarstad som kan erbjuda många trevliga
upplevelser. Länkar på tips om utflykter,
besöksmål o.s.v. kommer att finnas på hemsidan.

Tävling
SAMMA UPPLÄGG SOM FÖRRA ÅRET
Redan på måndag den 11 juni inleder vi årets resa med en
sprinttävling inne i centrala Hjo.
Det innebär att alla deltagare som bor i Hjo har väldigt nära till
första tävlingen.
Det blir alltså 3 individuella tävlingar, en sprint, två medel samt
en stafett sista dagen. Måndag 11 juni, tisdag 12 juni och onsdag
13 juni. Resan avslutas med en budkavle på torsdag 14 juni.
Precis som förra året kan man välja att springa en tävling eller flera. För att kunna vinna sin klass/bana och få pris,
måste man springa alla tre deltävlingarna eftersom det är det sammanlagda resultaten som räknas. Stafetten
indelas i olika klasser. (läs mer på tävlingsinbjudan). Det finns även öppna banor för de som inte vill springa stafetten på
torsdagen. Anmälningsavgift är 50 kr för sprinten, 100 kr/dag för tisdag-onsdag och 200 kr/lag i stafetten. Avgift för
öppna klasser är 50 kr. Priser delas ut till sammanlagd segrare per bana efter tre etapper. Dessutom utlottas priser i alla
klasser. Även priser på stafetten. Ju fler deltagare, desto fler priser blir det. Anmälan till tävlingarna görs separat på
www.veteransidan.com/resor senast 2018-04-30.

Boende
Hotell Bellevue
Jag har tecknat ett avtal med Hotell Bellevue i Hjo
som ger oss rabatterade priser på boendet på hotellet.
Bokning av hotellrum sker via Hotell Bellevue.
Bokningen sker ”online” (via Internet) och öppnar 1
mars 2018. Ange kod ” Veteran” vid bokningen. Det
går även bra att ringa direkt till Hotell Bellevue för
bokning. För störst chans att få det boende du önskar,
vänta inte för länge med att boka.

Priser Hotell Bellevue
Enkelrum (1 person)
Dubbelrum (2 personer)
Dubbelrum (2 personer)
Tel. 0503-120 00

1 090 kr per enkelrum och natt.
625 kr per person i dubbelrum och natt.
675 kr per person i dubbelrum och natt (mot park och sjö).

Hjo Camping
Från Hjo Camping till centrum är det ca 700 m.
Jag har bokat 50 campingplatser och 10 stycken stugor.
Stugorna har plats för 4 personer i varje stuga.
På Hjo Camping utgår 10% rabatt på boendet med 2017 års priser.
OBS! Från campingen till hotell Bellevue där Buffèn äger rum
på onsdag är det gångavstånd.
Campingplats med el kostar 280 kr/dygn
Campingplats utan el kostar 240kr/dygn
En stuga kostar 550kr/dygn.
Stugorna har ej vatten/Wc men ligger nära Servicehuset.
Ta med eget sänglinne. Täcke och kudde finns.
Det går bra att hyra sänglinne för 75kr/set.
Detta görs vid bokningstillfället.
Bokning på campingen sker enligt följande:
Skicka ett mail till: kontakt@hjocamping.se (ingen bokningsavgift)
Uppge ankomstdag, avresedag, namn, adress och mobilnummer samt referens: Alf Lindberg
Eller boka på telefon: 0503-31052. Telefontid Mån-ons mellan kl. 08.00-09.00 (bokningsavgift tillkommer med 50kr)
Dessa villkor gäller för bokning mellan 2018-03-02-2018-04-30
Ni får en faktura och betalar innan ankomst till campingen för en smidigare incheckning.
Det går även att betala vid ankomst. Varje deltagare är ansvarig för sin egen bokning och kostnaderna i
samband med detta.

Buffé
Det blir även i år en Buffèkväll som anordnas av Hotell Bellevue på
onsdagskvällen. Buffèn kommer att äga rum i deras stora restaurang/taverna
som rymmer många deltagare. Alltså nära och bekvämt för alla deltagare som
bor på Hotell Bellevue. Från Hjo Camping till Hotell Bellevue är det ca 800
m att gå.
Buffèn kostar 300 kr/person. Då ingår varma och kalla rätter samt en mjuk
kaka. Även lättöl, mineralvatten samt kaffe ingår. Varje deltagare, även de
som inte är med och tävlar, skall göra en bokning via Veteransidan. Betalning
av buffén görs senast 15 maj 2017. Information om betalning finns på
www.veteransidan.com

Kontaktuppgifter
Hotell Bellevue
Hemsida: www.hotellbellevue.se/
E-post-adress: info@hotellbellevue.se
Telefon: 0503-12000
Hjo Camping
Hemsida: www.hjocamping.se
E-post-adress: kontakt@hjocamping.se
Telefon: 0503-31052
Hjo Kommun
Hemsida: www.hjo.se
E-post-adress: kommunen@hjo.se
Telefon: 0503-35000
Visit Hjo- Hjo Turistinformation
Hemsida: www.vivithjo.se
E-post: visithjo@hjo.se
Telefon: 0503-35255

Program
Måndag 11:

Individuell sprinttävling med 5 banor. Fri start mellan kl. 17.00–18.30. Arena Hjo stadspark/campingen.
30 sek. startmelllanrum. Bana A 2,1 km, Bana B 1,8 km, Bana C 1,5 km, Bana D 1,3 km, Bana E 1,1 km.

Tisdag 12:

Individuell tävling med 5 banor. Samling väg 201 Hjo-Tibro. Fri start 9-11.00. 1 minuts
startmellanrum. Bana A:4,8 km. B:4,2.- C:3,3.- D:2,5.- E:1,7 km.
Tisdag kl. 14.00: Gemensam stadsvandring genom Hjo. Stadsvandringen tar 1 timme och 15 minuter. Mer
information finns på den anmälningsblankett som ligger på www.veteransidan.com. Intresserade måste
göra en föranmälan. 60 kr/person.
Tisdag kl. 17.00: Per-Göran Ylander föreläser om staden Hjo. Föredraget äger rum på Hotell Bellevue
och tar ca 1 timme. Ingen avgift. Dock måste Ni göra en bokning via www.veteransidan.com . Efter
föreläsningen erbjuds alla deltagare en middag, Schweizerschnitzel fylld med ost och skinka serveras med
ärtor, stekt potatis samt skirat smör på Hotell Bellevue till specialpriset av 129 kr.

Onsdag 13: Individuell tävling med 5 banor. Arena Rankås fritidsområde 4 km Ö Tibro. 1 minuts
startmellanrum.
Bana A:4,8 km. - B:4,2.- C:3,3.- D:2,5.- E:1,7 km.
Klockan 18.00 blir det Buffèkväll på Hotell Bellevue. Anmälan skall göras av alla intresserade via
www.veteransidan.com

Torsdag 14: Stafett, 5 gafflade banor och 2 öppna banor. Arena Rankås fritidsområde 4 km Ö Tibro
Banlängder klass
130:3,5 km. Start: 10.00.
140: 3,0 km. Start: 10.00.
150: 2,5 km. Start:10.00.
160: 2,3 km. Start:10.10.
Mix: 3,0 km. Start:10.10.
Öppen 1: 3,5 km. Fri start: 9.30-10.30.
Öppen 2: 2,5 km. Fri start: 9.30-10.30.
Kartskalor: Sprint: 1:4000. Övriga: 1:7500.

Kartor:

Sprint/Måndag, Vanlig karta, (ej sprintnorm). Skala 1:4000. Parkområde, svag kupering.
Medel/Tisdag. Skala 1:7500. Beskrivning: Barrskog med stigar och vägar, svag till måttlig
kupering.
Medel/Onsdag. Skala 1:7500. Beskrivning: Barrskog med delvis stigrikt område, svag till måttlig
kupering.
Stafett/Torsdag. Skala 1:7 500 Beskrivning: Barrskog med delvis stigrikt område, svag till
måttlig kupering.
Startavgifter. Måndag: 50 kr, tisdag: 100 kr, onsdag: 100 kr, torsdag(öppna): 50 kr. Stafetten: 200 kr/lag.
Sammanlagt individuellt resultat efter 3 etapper (måndag, tisdag och onsdag) är segare i resp. klass.

Betalning
Boendet betalas av den enskilde deltagaren enligt de anvisningar som finns i prisofferten på hemsidan till
Hotell Bellevue. Buffèn betalas senast 15 maj samtidigt som anmälningsavgifterna till Alf Lindberg. Bor Ni
på Hjo Camping gäller 10% rabatt på boendet. Betalning sker direkt då till Hjo Camping. Mer info om
kontonummer o.s.v. kommer på hemsidan. OBS! Inga avbokningar kan göras efter 2018-05-15 och
anmälaren förbinder sig att betala alla anmälningsavgifter efter detta datum. Senaste
betalningsdag är 2018-05-30.

Övrigt
Information
Information, inbjudningar och anmälan till denna resa finns på www.veteransidan.com/resor. Frågor, kontakta Alf
Lindberg, 076-10 40 961 eller via mejl alf.lindberg@koping.net.

