
 

Allan Sunnergren  mobil 0708-629802 ( sällan påslagen) 

Karstorpsvägen 162   tel  0431-75268 

26942 Båstad                                            E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se 

    

   

Du inbjudes till den 28:e resan till 

 

 Bornholms 2-dagars   

27-29 oktober 2017       
 

3 alternativ att välja: 

A. Bussresa med hotell, mat och nöje.  

B. Egen bil med hotell, mat och nöje 

 C. Egen bil med stugbyboende 

 

Alternativ A: BUSSRESA 
 

Buss(ar) avgår från Göteborg och Jönköping såvida det finns passagerarunderlag  

 

Göteborgsbussen går enligt nedan. 

Från Jönköping-Ljungby-Ystad, tider meddelas senare.  

 

Buss avgår fredag 27 oktober  från 
Göteborg, Bussfickan vid Göteborgsoperan, kl 10.15 

samt vidare Varberg-Halmstad -Ystad. Kort paus vid Hallandsåsmotellet 

 

Ankomst  Ystad  ca 15.30 

.Snabbfärja avgår från Ystad kl 16.30 och ankommer Rönne kl  17.50. Vi bor på  

utmärkta hotel Green Solution House som ligger söder om Rönne centrum, 5 min 

bussfärd från färjan.  Kvällsmat serveras 19.00 

 

 

Lördagen den 28 oktober börjar med slappemorgon. Du intar frukost från 8.00 . 

Dagens tävling går ca 20 km från Rönne vid Bolsterbjerg i  Allmindingen (mitt på ön. 

 Bussen går från hotellet kl 10.00, första start kl 11.30  Från TC till start är det ca 

650 m. Avstånd Bussparkering-TC  850  m. Glöm inte din lunchpaket från hotellet! 

Under frukosten  kan du få din termos fylld med hett vatten 

 

Kl 19.30 blir det 3-rättersmiddag i hotellets restaurang.  

 

Glöm inte ställa om klockan! 

 

mailto:allan.sunnergren@lindasagard.se


Söndagen den 29 oktober serveras frukost från 06.00 och bussen går kl 7.30  till Paradisbakkerne i 

östra Allmindingen 

 Bussparkering  350m   från TC. TC-start  600m 

Första start kl 9.00.De flesta av våra deltagare startar före kl 10.00 

Prisutdelning brukar vara klar före 12.00  

 Direkt efter prisutdelningen och senast kl 12.00 återvänder vi  till hotellet där du disponerar 

 ditt rum till avresan. 

 

   

Från 12.30 serveras lunch  

14.00 går bussen till färjan som har avgångstid 14.30 

15.50 ankommer färjan till Ystad varefter bussarna snarast återvänder till 

avgångsplatserna. 

Färjan 

Ny, modern katamaran som tar 1 tim 20min. Kall mat och smörgåsar, kaffe m.m. 

finns. Ingen  taxfree till Danmark. Ingen valutaväxling ombord. 

 

Tävlingarna  räknas med sammanlagt resultat för 2 dagar. Alla klasser finns från HD 

10 till 80, H85. A- och M-klass i HD 21 , HD35 och HD50. Öppna klasser 1.:5,5km,   

2:3,3km   3.3,8km,   4:3,3km,   5 :2,7km .Inskolningsklass. 

Priser: Endast segrare får pris.Vanligen någon keramiksak, mugg eller så. 

Sport-Identsystemet användes. Inga duschar på TC. Enkel föda finns på TC. 

Toaletter finns 

Tävlingsavgifter:  DH10- DH 15/16  195SEK . Övriga klasser 320 SEK. 

Öppna banor 1-4  : 140 SEK/dag .Öppen 5: 95 SEK /dag  

Vi gör tävlingsanmälan om du inte anger annat. 

Startlista från 17 okt, Resultatlista  från 28 okt kl 18.00 på  www.host-open.dk  

 
 

För denna högklassiga orienteringsweekend som inkluderar alla 

busstransporter, snabbfärja, 2 övernattningar i dubbelrum .  

 Fredag kvällsmat, lördag: frukost,lunchpaket , 3-rätters middag ,  

söndag: frukost och lunch. Drycker ingår ej. Vegetarisk/ köttfri mat kan 

beställas 
Lägenheter finns för 3-4 personer. 

 

PRIS; 2360SEK per person,  

 

Tillägg:  

Enkelrum   210 SEK 

 

Reservation 

Angivet pris gäller vid minst 45 anmälda per buss. Vid färre antal påverkas priset 

uppåt. 

Resan kan bli  inställd om färre än 60 deltagare anmäler sig  

http://www.host-open.dk/


.   

 

Alternativ B 

 

HOTELLpaket med resa i egen bil 

1700 kr per person.. Bilbiljett på färjan bokar och betalar du själv på 

"www.faergen.dk" 

 

Alternativ C 

 BIL med stugbyboende 

Färjebiljett för 1 bil med max 5 personer, ström, städning, 

avbest.försäkring samt 2 nätter i stuga för 

 4-6 personer i Aeblehaven/Storlökke Feriepark  vid Allinge: 3972 SEK, 

extranatt 821SEK 
  

  2-4 personer  3640 SEK. Extranatt 655 SEK 

 

3 nätter i 4-6bäddsstuga  4406SEK 

                 2-4bäddstuga  3909SEK 

 

Mat kan bokas; vuxna 496SEK, under 12 år 300 SEK 

lördag-söndag ta-självfrukost, gör lunchpaket samt lördag kvällsmat 2 rätter 

 

 

 

     

Anmälan skall göras senast den 24 september för bussresenärer och dem som vill 

göra tävlingsanmälan via mig 

För övriga gäller vecka 42 i mån av lediga rum samt du ordnar själv din anmälan före 

13 oktober. 

OBS  Jag är på Sicilien och orienterar vecka 40 och 41 , därför måste 

anmälningar m.m vara klart senast den 28 september. 

Anmäl gärna per E-mail men se till att du får med alla uppgifter som namn, klass, 

SI-nummer, klubb, adress med tel.nummer och E-mail.  Se blankett nedan!  

 

Anmälningsavgift = tävlingsavgift 

Erlägges vid anmälan. Tävlingsavgift se ovan. Tävlingsavgift är ej 

återbetalningsbar ( endast om resan inte blir av) 

 

 Konto för inbetalning: Handelsbanken 6730-409 000 701 

 

OBS!  Reservation för prisjustering på grund av kursen på DKK.. 

 

Slutavgiften erlägges då du fått PM med faktura  senast  vecka 39 . 

 

Anmälningsblankett nedan. 

 

Avbeställningsskydd har de flesta i sin hemförsäkring. Kontrollera! 

 



  

 

 

 

 

Anmälan till  

BORNHOLMS 2-dagars 2017 

A    . Bussresa från....................................  

 B   Egen bil +hotell,    

  C     Stugbyalternativ med 4-6 bäddsstuga   

            med 2-4 bäddsstuga     3 nätter   

 

 

1 Namn................................................................Klubb........................           Klass.......... 

 

SInummer............... 

 

2. Namn.............................................................Klubb......................           Klass......... 

 

SInummer................. 

 

3 Namn................................................................Klubb........................   Klass.............  

 

SInummer................. 

 

4 Namn................................................................Klubb........................           Klass.......... 

 

SInummer............... 

 

 

Samtidigt med anmälan betalas till bankkonto 6730-409 000 701 

 

 

Tävlingsavgifter.............x 320  ...........st x 195             = 

Öppna banor   ......140/dag, ......95/dag                 = 

 

Ansvarig för anmälan: 

 

Namn....................................................tel.......................................... 

Adress:   E-mail: 
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