Domnarvets GoIF

Upplägget för Lidingöloppet 26-27/9 2009
(Tiderna beror lite på vilka som anmäler sig att springa)
Lördagen den 26/9
Kl: 05.00
Samling hos fam Elisson på Finn Jans gata 5
Detta pga att vi skall slippa ställa bilarna vid Maserhallen lö-sö. Två bilar får
plats hos Krille o Agge och tre bilar får plats hos Gugge o Lars tel: 211744.
Kl: 05.15
Avresa senast.
Kl: 08.30
Ca tid för ankomst till Lidingöloppet. Vi har några juniorer som startar 09.30
som vi hejar på. Sedan har vi lite fri tid på området så vi hinner äta matsäcken
osv. titta runt och hämta ut nummerlappar till dom som springer på söndag.
Kom ihåg att ta med startbevisen som ni har fått hem. Sedan går färden till
Welcome Hotell i Barkarby och Barkarby Outlet för dom som vill shoppa.
Kl: 18.30
Middag på hotellet. Pris: Vuxna 135 kr Barn upp till 12 år 75 kr. Återkommer
med menyn som vi inte hunnit få ännu.
Söndagen den 27/9
Kl: 08.00
Avresa från hotellet till tävlingen där dom första startar 09.10
Kl: 14-15
Tiden för beräknad hemresa beroende på vilkas som springer dom olika
klasserna.
Ta med rejäl matsäck till lördagen, vi får yoghurt, festis, kaka och frukt från våra
sponsorer på bussen. Var och en tar m kaffe/the.
Priser Buss: t o r är för vuxen 100 kr och ungdomar 50 kr.
Priser Boende: dubbelrum 590 kr, 3-bäddsrum 885 kr, 4-bäddsrum 1.000 kr inkl frukost

Om ni har några frågor ring gärna Agge 070-5911067
eller vår egen Rolle busschaffis 070-5714197.
Vi tackar våra sponsorer som fn är:

Triona, Miljönären, Kroons fordonssevice, Dalkarlarna,
Borlänge Bilplåt, Borlänge Bil &Framvagnscenter,
Cykelcentrum, Borlänge Nya gummiverkstad, Team Sportia,
A Åkerströms Åkeri, AT Service Vikarbyn, RM Montage,
Haganäs/Domnarvsgården, Veka skogsantreprenad,
Solklintens Entreprenad skog o byggtjänst, Haglöfs Glas,
Floc Bilvård städ o fastighetsservice
Domnarvets GoIF
Hemgatan 71
784 73 Borlänge.
Tel: 0243-176 00
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