till Veteranresa 10-12 juni 2014
Inledning
Nu går jag in som reseledare för min fjärde veteranresa efter att ha tagit över från Karl-Robert
Moqvist i Torshälla. Dessa resor har pågått i många år och många är
de som varit pådrivande och ledare för dessa resor genom åren. Ett
stort tack till dem. Nu går vi vidare med en ny resa.

Leksand 2014
Redan när vi avslutade senaste resan till Sälen, så uppstod frågan,
vart åker vi nästa gång? Jag har fått en hel del förslag till resmål, men
har beslutat mig för att vi åker till Leksand 2014. Och varför det
undrar Ni? Jo, jag ser en massa trevliga fördelar med detta resmål.
Leksand ligger i Dalarna, ett vackert landskap med massor av
kulturhistoria och fantastiska berättelser. I och kring Leksand finns även ett stort utbud av
övernattningsmöjligheter för alla önskemål. Men Dalarna är också ett stort orienteringsdistrikt med
gamla traditioner och massor med framgångar inom orienteringssporten. Därför var beslutet att
förlägga nästa resa till Leksand inte så svårt.

Att göra i Leksand
Nämn ordet Leksand och det klingar av tradition och kultur vida omkring. Här
finns allt man kan önska sig oavsett intresse. Spelmanshistoria,
målning, konstverk och massor av hantverksbyar. Bara i Tällberg,
ca 7 km från Leksand, finns hantverk, konstverk och inte minst,
många mysiga kaféer att besöka.
Är man i Leksand, så är hockey det stora samtalsämnet i byn. Men
även orienteringen tar stor plats i samhället. Leksands OK har genom åren skapat sig
ett rykte om att vara framgångsrika, speciellt i kavlesammanhang. Leksands OK är
också vår samarbetspartner på denna resa.

Tävling
Vi följer upp förra årets upplägg med två individuella tävlingar, samt en budkavle sista
dagen. Det blir alltså individuell tävling tisdag 10 juni och onsdag 11 juni. Resan
avslutas med en budkavle på torsdag 12 juni. Precis som förra året kan man välja att

springa en tävling eller flera. Kaveln indelas i olika klasser. (läs mer på tävlingsinbjudan). Det finns
även öppna banor för de som inte vill springa kaveln på torsdagen. Anmälan till tävlingarna görs
separat på www.veteransidan.com/resor.

Resa till tävlingen
Leksand ligger ca 2-3 timmars bilresa
från Mälardalen. Ett ganska lagom
avstånd för de flesta deltagarna.
Deltagare från Dalarna kan övernatta,
men har även möjlighet att pendla till
tävlingarna. För att spara kostnader,
miljön och parkeringsutrymmen på
tävlingarna, rekommenderas att Ni
samordnar transporterna så mycket
som möjligt gemensamt.

Boende
Jag har genom
förhandlingar med
Leksandsstrand
camping & stugby,
erhållit rabatt på allt Ni
bokar hos dem. Det gäller från stuga, campingplats o.s.v. till
sänglinne mat och övrigt. Priserna gäller mellan 9-13 juni. Här
finns fantastiskt många möjligheter till boende. Från enkla
stugor till överkomliga priser till lyxboende för de som vill
göra resan till en extra upplevelse. Här finns också gott om
plats för husbilar och husvagnar för traditionell camping.
Vid bokning, ange Alf Lindberg.
På Hotell Moskogen har vi fått bra priser för boendet och mat. Här kan Ni boka
boende i olika typer av stugor. Hotell Moskogen ligger väldigt centralt till. Endast
500 m till Leksands centrum och 800 m till de två första tävlingsdagarna. Ta gärna
med Er cykel som Ni kan använda till de första etapperna. Följande priser gäller här:
Enkelstuga(3 st.) 800 kr/natt.
Dubbelstuga (30 st.) 1000 kr/natt för 2 pers.
Fyrbäddsstugor (8 st.) 1400 kr/natt för 4 pers.
Sviter (2 st.) 1650 kr/natt för 2 pers.
I alla logi priser ingår, frukostbuffé, sängkläder, handdukar o slutstädning. Alla priser är inkl moms. Betalning
sker i samband med utcheckningen.

Vid bokning, ange Alf Lindberg.
På Hotell Moskogen blir det en ”Sommarkväll” på onsdagkvällen med mat och lite underhållning.
Menyn finns separat på hemsidan.

Våra samarbetspartner på denna resa är alltså Leksandsstrands camping & stugby och Hotell
Moskogen i Leksand. Hos dessa två leverantörer erbjuds deltagare på denna resa, specialpriser på
boende, mat o.s.v. OBS! Varje deltagare bokar sitt eget boende genom en direktkontakt med
ovannämnda leverantörer. Betalning sker enligt leverantörernas villkor. Det är upp till varje deltagare
att fritt välja sitt eget boende i samband med denna resa.

Program
Tisdag FM: Individuell tävling med 5 banor. Start mellan kl. 09.00-11.00.
Kl. 14.00, Siljansturism informerar om aktiviteter och utbud. Man bjuder på kaffe med
tillbehör. Alla är välkomna! (plats meddelas senare)
Onsdag FM: Individuell tävling med 5 banor. Start mellan kl. 09.00-11.00.
Eftermiddagen, fria aktiviteter.
På kvällen kl. 18.00, samling Hotell Moskogen för middagsbuffé. Bokning och priser,
se www.veteransidan.com.

Torsdag FM: Budkavle, första start kl. 10.00. Det finns även 2 öppna banor.
Hemresa.
Betalning
Information om tidpunkt för betalningen för tävlingarna kommer på hemsidan i april 2014.
Övrigt
Endast de som tänker tävla samt de som önskar medverka i ”Sommarbuffén” behöver göra en anmälan
via hemsidan.
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.

