Välkommen
Vi har varit på Åland 2011, Gotland 2012, Sälen 2013, Leksand 2014, Karlstad 2015, Åland 2016, Mora 2017 och Hjo 2018. I
år beger vi oss till Leksand-igen!

Följ med till härliga Leksand!
Årets resa som går till Leksand ser spännande ut med härliga banor, terräng och underbart boende vid Siljan. Dessutom
så ligger Leksand bra till för Er som är på väg hem från Veteran-SM i Alfta. Några dagar extra härlig orientering väntar
här.
Nu åker vi till Leksand igen. Jag ser fram emot samma fina upplevelser som vi hade för 5 år sedan när vi senast var här.
Länkar på tips om utflykter, besöksmål o.s.v. kommer att finnas på hemsidan.

Tävling
SAMMA UPPLÄGG SOM FÖRRA ÅRET
Redan på måndag den 10 juni inleder vi årets resa med en
sprinttävling vid Leksand Sommarland som ligger i
anslutning till Leksand Strand.
Det innebär att alla deltagare som bor på Leksand Strand har
väldigt nära (gångavstånd)till första tävlingen.
Det blir alltså 3 individuella tävlingar, en sprint, två medel samt
en stafett sista dagen. Måndag 10 juni, tisdag 11 juni och onsdag
12 juni. Resan avslutas med en budkavle på torsdag 13 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 100 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. Anmälan till tävlingarna görs
separat på www.veteransidan.com/resor senast

2019-04-30.

Boende
Leksand Strand
Jag har tecknat ett avtal med Leksand Strand som ger oss 20% rabatt på boende i stuga eller på campingplats.
Ni bokar enklast via Leksand Strands online bokning (www.leksandresort.se/leksand-strand/). Från den 1 mars 2019 har
ni möjlighet att ange koden ”veteran19” vid bokningstillfället, då dras rabatten av automatiskt på boendepriset. Det går
även bra att ringa eller mejla din bokning, men då tillkommer en bokningsavgift på 75 kr.

Prisexempel inklusive boenderabatt

Tallbacken 2: 8+2 bäddar/stuga
Stugorna i Tallbacken 2 är med sina 86 kvm vår största stuga. Här finns tre sovrum med totalt 8 bäddar,
samt ett allrum med bäddsoffa. Husen har en härlig öppen sällskapsyta med kök, matrum och soffa, två
toaletter samt dusch och bastu. Stugorna håller hög standard.
Pris per stuga: 1356 kr/natt
Pris avresestädning: 700 kr för boende 1 natt, 1000 kr för boende 2 nätter eller mer
Tallbacken 1: 6+2 bäddar/stuga
Stugorna i Tallbacken 1 är med sina 54 kvm vår näst största stuga och lillasystern till Tallbacken 2. Här finns 2 sovrum
med 6 bäddplatser, samt ett allrum med en bäddsoffa. Husen har en snäppet mindre öppen sällskapsyta med kök,
matrum och soffa. 1 toalett och dusch. Stugorna håller hög standard.

Pris per stuga: 956 kr/natt
Pris avresestädning: 700 kr för boende 1 natt, 900 kr för boende 2 nätter eller mer
Leksandsbyn: 5-bäddar/stuga
Denna stugby är byggd på 70 talet och håller en lägre standard jämfört med ovanstående alternativ. Här finns 2
sovrum med totalt 5 bäddar. Det finns även dusch, toalett och ett litet kök för enklare matlagning.
Pris per stuga: 716 kr/natt
Pris avresestädning: 400 kr för boende 1 natt, 600 kr för boende 2 nätter eller mer

Campingplats, område blå

Under vår lågsäsong är campingområde blå öppet som ligger alldeles vid receptionen och med närhet till servicehus
nummer 3. Plasterna är hälften gräs och hälften grus, med vatten, el och avlopp för gråvatten. På blått område får
man stå med husvagn, husbil och tält. Pris för campingplats är 160 kr/natt.
Tel. 0247-13800
Dessa villkor gäller för bokning mellan 2019-03-01-2019-04-30
Varje deltagare är ansvarig för sin egen bokning och kostnaderna i
samband med detta.
Hemsida: www.leksandresort.se/leksand-strand/

Buffé
Det blir även i år en Buffèkväll som anordnas av Leksand Strand på
onsdagskvällen. Buffèn kommer att äga rum vid deras restaurang som ligger
vid Siljans strand ca 100–500 m från boendet för de som bor på Leksand
Strand. Restaurangen rymmer ca 200 deltagare. Alltså nära och bekvämt för
alla deltagare som bor på Leksand Strand.
Buffèn kostar 295 kr/person. Då ingår fläskkött, nötkött, fisk och även
kycklingrätter. Till detta erbjuds någon form av potatis, samt salladsbuffé. Till
maten serveras bordsdryck. Alkohol ej inkluderat.
Efter maten serveras godsaker från Siljans Konditori, förslagsvis kladdkaka
eller någonting annat sött. Till detta ingår kaffe.
Varje deltagare, även de som inte är med och tävlar, skall göra en bokning via Veteransidan. Betalning av buffén görs
senast 15 maj 2019. Information om betalning finns på www.veteransidan.com

Kontaktuppgifter
Leksand Strand
Hemsida: www.leksandresort.se/leksand-strand/
E-post-adress: bokning@leksandresort.se
Telefon: 0247-13800

Program
Måndag 10:

Individuell sprinttävling med 5 banor. Fri start mellan kl. 17.00–18.30. Arena Leksands Sommarland (se
kommande PM) 30 sek. startmelllanrum. Bana A 3,1 km, Bana B 2,7 km, Bana C 2,3 km, Bana D 1,9 km,
Bana E 1,2 km.

Tisdag 11:

Individuell tävling med 5 banor. Arena Leksands skyttecentrum (se kommande PM). Fri start 911.00. 1 minuts startmellanrum. Bana A:4,6 km, B:3,9, C:3,3, D:2,3, E:1,7 km.
EXTRA INFO: i samband med dagens tävling kommer även veteranerna i Dalarna att vara med.
Onsdag 12: Individuell tävling med 5 banor. Arena Leksands skyttecentrum (se kommande PM). 1 minuts
startmellanrum.
Bana A:4,6 km, B:3,9, C:3,3, D:2,4, E:1,8 km.
Klockan 18.00 blir det Buffèkväll på Leksand Strand. Anmälan skall göras av alla intresserade via
www.veteransidan.com

Torsdag 13: Stafett, 5 gafflade banor och 2 öppna banor. Leksands OK:s klubbstuga i Leksand
(se kommande PM)
Banlängder klass
130: 3,1–3,1 km. Start: 10.00.
140: 2,6-2,6 km. Start: 10.00.
150: 2,4-2,4 km. Start:10.00.
160: 2,1-2,2 km. Start:10.10.
Mix: 2,6-2,7 km. Start:10.10.
Öppen 1: 3,3 km. Fri start: 9.30-10.30.
Öppen 2: 2,4 km. Fri start: 9.30-10.30.
Kartskalor: Sprint: 1:3000. Övriga: 1:7 500.

Kartor:

Sprint/Måndag, Skala 1:3 000. Äventyrspark, tallhed med asfalt och grusvägar.
Banläggare Janne Månsson.
Medel/Tisdag. Skala 1:7 500, ekv. 5 m. Terräng: Tallhed med åsar och gropar, många stigar och
vägar, måttlig kupering och god framkomlighet.
Banläggare Inge Swartling.
Medel/Onsdag. Skala 1:7 500, ekv. 5 m. Terräng: Tallhed med åsar och gropar, många stigar och
vägar, måttlig kupering och god framkomlighet.
Banläggare Inge Swartling.

Stafett/Torsdag. Skala 1:7 500, ekv. 5 m. Terräng: Tallhed med åsar och gropar, många stigar
och vägar, måttlig kupering och god framkomlighet.
Banläggare Janne Månsson.

Startavgifter. Måndag: 100 kr, tisdag: 100 kr, onsdag: 100 kr, torsdag(öppna): 50 kr. Stafetten: 200
kr/lag.
OBS! Medlemmar i ”Sörmlands OL-veteraner” har en subvention från föreningen på 200
kr/deltagare. För att kunna tillgodoräkna sig den ersättningen måste medlemsavgiften för 2019
vara betald.
Sammanlagt individuellt resultat efter 3 etapper (måndag, tisdag och onsdag) är segare i resp. klass.

Betalning
Allt boendet betalas av den enskilde deltagaren enligt de anvisningar som gäller. Buffèn betalas senast 15
maj samtidigt som anmälningsavgifterna till Alf Lindberg. Mer info om kontonummer o.s.v. kommer på
hemsidan. OBS! Inga avbokningar kan göras efter 2019-05-15 och anmälaren förbinder sig att betala
alla anmälningsavgifter efter detta datum. Senaste betalningsdag är 2019-05-30.

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.

