iNORDvation -SVERIGE / 2020 – Indbydelse.
Fra fredag den 2. oktober til søndag den 4. oktober.

Turen er udsat til først på året 2021
team
Sverige

Mere info kommer..

iNORDvationDK indbyder til
tur 2020

Vi er lidt
sent ude, det ved vi
godt,
men det skyldes
altså det med corona og hvad vi må, ikke må og hvad vi skal og hvad de anbefaler.
Vi følger de danske regler indtil vi er ombord på færgen til Göteborg og vi følger de svenske regler når vi er
ombord og er i Sverige.
De danske regler kender i sikkert og de Svenske regler er knap så omfattende som de danske.
Ingen krav om bundbind, hold afstand og benyt håndsprit eller vask hænder tit.

Da jeg er meget sent ude med indbydelsen, ville jeg gerne at man tilmeldte sig
hurtigst mulig og gerne indenfor 10 dage 😊 til larskopp@live.com
Vi skal overnatte på Partille Vandrehjem som ligge ca. 17km nord/øst for færgelejet i Göteborg.
Der vil være bustransport alle 3 dage som sidste år.
Se her hvad vi tilbyder:
Fredag:
Kvällsprint O-løb (Bagage vil blive transporteret til overnatningsstedet)
Lørdag:
Point
O-løb
Søndag:
Klassisk
O-løb måske et åbent løb som en svensk klub arrangerer.
Hvad er incl. i deltagergebyret, ja se blot her:
-færgeoverfart tur- retur med Stena Line, afgang fredag den 2. oktober kl. 14:00 fra Frederikshavn
Hjemad søndag den 4. oktober kl. 18:20 (måske kl.16)fra Gøteborg
- overnatning i 4 sengs rum
- overnatning i 3 sengs rum (tillæg på kr. 90,-)
- overnatning i 2 sengs rum (tillæg på kr. 125,-)
-morgenmad lørdag og søndag og aftensmad fredag.
- aftensmad lørdag med lidt underholdning og præmieoverrækkelse 😊
Hvad koster det så:
Pris for voksen 21Pris for junior -20

kr. 1400,- i 4 sengs rum
kr. 1000,- i 4 sengs rum

(yderligere information vedr. overnatning, løbsområder m.m. vil komme)

Tilmelding skal foregå via e-mail: larskopp@live.com
Indbetaling på konto: 5959 reg.nr. 8024285. Frederiks Andelskasse samme dag man tilmelder sig.
Instruktion vil offentliggøres mandag den 28. september 2020.
Yderligere spørgsmål eller oplysninger tlf. 24 62 18 03 eller mail: larskopp@live.com
På vegne af
iNORDvation-team DK Lars-Ole Kopp Tage og Susanne Baun Ps: Ret til ændringer forbeholdes og kan forekomme….

