
Klubtur Sverige 
25. - 27. august 2017 
 
 
 
Så er det ved at være tid til den endelige 
planlægning af klubbens Sverigestur. 
 
Vi skal løbe omkring Borås og deltage i  
RSK - Hestraträffen og skal bo på Hotell Sköna 
Nätter i Borås 
 
Programmet forventes som følgende: 
 
fredag 25/8 
14:00 Færge Frederikshavn - Göteborg (17:25) 
           forventet ankomst Borås 18:45    

           (uvist om der bliver natløb i år)   
    

lørdag 26/8     kortudsnit fra O-ringen i Borås 2015 
Mellemdistance: RSK-HESTRATRÄFFEN dag 1, ca. 10 km nord for Borås (første start 11:00) 
Spisning lørdag aften, et sted i Borås - forslag modtages gerne  
 
søndag 27/8 
Mellemdistance - RSK-HESTRATRÄFFEN dag 2, ca. 10 km syd for Borås (første start 10:00) 
16:00 færge retur til Frederikshavn - afgang fra Borås senest 14:00 
 
De 2 løb vi skal løbe kan findes på http://eventor.orientering.se/Events  
Husk der løbes med Sportident begge dage. 
 
Jeg laver tilmelding via EVENTOR 
Ønsker man at løbe en ”fælles” bane finder jeg en på 4 km svær for mændene og 3 km svær for damerne.  
Banelængderne er endnu ikke opgivet men iflg. de svenske regler kunne det være H45 og D45. 
I bedes opgive om I deltager i en ”fælles” klassen eller vil løbe i egen aldersklasse. 
  
Der arrangeres fælles kørsel, planen vil blive informeret efter endelig tilmelding.  
Vi begrænser til så få biler som muligt, da færgebilletter er dyre. 
Vi mangler biler, så er der nogen der vil lægge bil til, gives besked ved tilmelding 
 
Jeg har forhåndsbooket 4 personers soverum (2 værelser) på Hotell Sköna Nätter, Borås. 
Skulle nogle ønske dobbeltværelser, er det også muligt, det er med egenbetaling af forskellen til 4 sengs 
værelser. http://hotellskonanatter.se/ 
 
Der er bindende tilmelding senest lørdag d. 8. juli til Jens - jenssc@youmail.dk  
Husk at opgive klasse, briknummer (Sportident), og om du kan lægge bil til. 
(de forhåndstilmeldte skal bekræfte deres tilmelding)  
 
Endelig pris er ukendt, vi deles om udgifterne - klubben giver et tilskud på 350 dkr pr person. 
Kørsel afregnes med 0,20 dkr pr km / person - vil indgå i den samlede opgørelse 
 
Tror jeg har husket det hele. 
O-hilsen 
Jens 
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