Inbjudan
till
Veteranresa 9
9-11 juni 2015
Nu går jag in som reseledare
dare för min femte veteranresa. Den första jag var ansvarig för var till Åland 2011.
Därefter Gotland 2012, Sälen 2013 och Leksand 2014. Nu går vi
vidare med en ny resa. Denna gång till Värmland och Karlstad
som C-ort.

Karlstad 2015
Om förra årets resa till Leksand innehöll mycket kultur,
kultur så är
årets resmål minst lika intressant. Här finns kultur i massor,
berättelser och historier på utpräglad dialekt
dialekt. Vem minns inte
värmlänning och statsministern Tage Erlander som drog historien om ””gubbar
gubbar och gummor, huk er i bänkarna,
för nu laddar han om”!

Att göra i Värmland
När O-Ringen
Ringen avgörs 2017 så
är Arvika platsen för tävlingen.
En av Sveriges största
författare, Selma Lagerlöf,
bodde strax utanför Sunne dit
turister vallfärdar varje år för
att besöka hennes hem.
Blomsterprakten och
trädgården i Ransäter är bara ett
måste att besöka. Gustaf Fröding är ett annat
annat stort namn i vår kulturhistoria som har sitt ursprung i Värmland.
Om man pratar hockey i Leksand, så är samtalsämnet på minst lika hög nivå i Karlstad. Färjestad är för många
ishockeyklubbar en förebild i många avseenden. Men även
orienteringen tar stor plats i staden. OK Tyr har fostrat
många duktiga orienterare genom åren och är också
framgångsrika på de stora budkavlarna.
OK Tyr är vår samarbetspartner på denna resa.
På hemsidan kommer det att finnas en del länkar till olika
aktiviteter som finnss att göra i Värmland och Karlstad med
omnejd. Bara att klicka vidare på och planera in vad Du vill
göra den veckan Du är på besök i Karlstad.

Tävling
Vi följer upp förra årets upplägg med två individuella tävlingar,
tävlingar samt en stafett sista dagen. Det blir alltså
allt
individuell tävling tisdag 9 juni och onsdag 10 juni. Resan avslutas med en budkavle på torsdag 11 juni. Precis som
förra året kan man välja att springa en tävling eller flera. 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/dag och 150 kr/lag i stafetten. Priser delas ut på varje etapp på respektive bana och
även sammanlagt. Även priser på stafetten. Ju fler deltagare, desto fler priser blir det. Anmälan till tävlingarna
görs separat på www.veteransidan.com/resor.
www.veteransidan.com/resor

Resa till tävlingen
Karlstad ligger ca 2-3 timmars bilresa från Mälardalen.
Mälardalen Ett ganska lagom avstånd för de flesta delta
deltagarna.
För att spara kostnader, miljön och parkeringsutrymmen på tävlingarna, rekommenderas att Ni samordnar
transporterna så mycket som möjligt gemensamt.

Boende
Inför årets resa så besökte jag Karlstad under
hösten 2014 för att förhandla med leverantörer av
boende och restaurangverksamhet. Karlstad har ett
stort utbud av dessa tjänster, men det var ändå inte
så svårt att få fram en bra leverantör av våra
önskemål inför resan.
Scandic-koncernen har tre hotell i Karls
Karlstad och jag
har själv bott på två av dessa under min civila
karriär. Eftersom jag bara har goda erfarenheter
från dessa hotell och deras personal är fantastiska,
så var valet inte svårt denna gång.
ång. Att de dessutom
erbjuder en kombination av bra service, bra
bra priser och en ”Grillbuffè” i anslutning till boendet, gjorde valet lätt.
Scandic Karlstad/Klarälven erbjuder alla deltagare på resan 30-40 % rabatt på boendet. Det gäller både
dubbelrum och enkelrum. Specialpris för deltagare: dubbelrum 790 kr/natt, enkelrum 690 kr/natt. Betalning av
rummen sker vid utcheckningen från hotellet.
På Scandic hotell vid Klarälven blir det en ”Grillbuffè”
”Grillbuffè på
onsdagskvällen med mat och lite underhållning. Eftersom hotellet
ligger precis vid Klarälven med vacker utsikt och att Ni som bor på
hotellet bara har att gå rakt in i restaurangen, så kan det inte bli
bättre. Menyn och pris finns separat på www.veteransidan.com.
www.veteransidan.com
Betalningen av buffén sker i förväg. Se anmälningsblankett!
Dessutom så kommer hotellet att erbjuda specialpriser till
deltagarna för övriga måltider som intas på hotellet under vistelsen
där.
Våra samarbetspartner på denna resa är alltså ScandicKarlstad/Klarälven. Hos dem erbjuds alla deltagare på denna resa,
specialpriser på boende och mat. OBS! Varje deltagare bokar sitt eget
boende genom en direktlänk till Scandic-Karlstad/Klarälvens
Scandic
hemsida som då automatiskt ger Er det
rabatterade priset . Betalning sker enligt hotellets villkor. Länken finns på www.veteransidan.com under rubriken
”Veteranresan 2015”.
Scandic Hotell/Klarälven sponsrar årets resa med att dela ut 2 st. presentkort på övernattning på valfritt
Scandic i Norden. Dessutom 3 st. mindre priser. Priserna kommer att lottas ut bland alla tävlingsdeltagare.

Utflykter
Tips på utflykter!
Gustaf Frödings barndomshem, Alsters Herrgård
som ligger strax utanför Karlstad, bjuder på en
fantastisk upplevelse. Här kan Ni uppleva
författarens hela levnadshistoria. Man kan
besöka platsen och uppleva den på egen hand,
eller boka en guidning.
uidning. Läs mer om besöksmålet
på en länk på www.veteransidan.com
Den tar ca 45 min, men räkna med ca 1,5-2
1,5
timmar för besöket.

Ett annat utflyktsmål som ligger
er centralt i Karlstad
Karlsta är Sveriges
Brigadmuseum. Här finns massor av fordon och material som
har använts inom armen. Här finns också simulatorer som
besökarna kan få prova på.
Läs mer om besöksmålet på www.veteransidan.com
www.veteransidan.com.

Program
Tisdag FM:

Individuell
ndividuell tävling med 5 banor. Start mellan kl. 09.00-11.00.
09.00
Eftermiddagen, fria aktiviteter

Onsdag FM:

09.00
Individuell tävling med 5 banor. Start mellan kl. 09.00-11.00.
Eftermiddagen, fria aktiviteter.
På kvällen kl. 18.00, samling Scandic Karlstad/Klarälven för grillbuffé. Bokning och priser, se
www.veteransidan.com
www.veteransidan.com.

Torsdag FM:

Stafett,, första start kl. 10.00.
10.00 Det finns även 2 öppna banor.
Hemresa.

Betalning
Boendet betalas vid utcheckningen. Grillbuffèn senast 31 maj samtidigt som
anmälningsavgifterna. Mer info kommer på hemsidan.
Övrigt
Endast de som tänker tävla samt de som önskar medverka i ”Sommarbuffén”
och utflykten på tisdag, behöver
er göra en anmälan via hemsidan
www.veteransidan.com
Information
Information, inbjudningar och anmälan till denna resa finns på
www.veteransidan.com/resor.. Frågor, kontakta Alf Lindberg, 076-10
076 40 961
eller via mejl alf.lindberg@koping.net.

