Dags att boka boende för O-Ringen i Sälen 2016!
Nere på O-Ringen i Borås var vi närmare 50 Skogsluffare som deltog. Nästa år i Sälen (23/730/7) räknar vi med att bli ännu flera, Sälen brukar vara en succé. För att säkerställa att vi
ska få bo intill varandra har vi preliminärt bokat 50 platser. Vi bor mestadels i lägenheter i HC
Ski Lodge Högfjällscenter på 70 eller 50 kvm med 7-6 bäddar. Ett par mindre stugor med 6
bäddar är också bokade.
Vi har en känsla av att det kan bli rusning efter platser. Därför har vi bestämt ett visst datum
då man får börja boka platser. Det blir lördagen den 5 september från kl. 9.00. Anmälan
görs till Erika Carlingers mailadress: akire@passagen.se med ”subject”: O-ringen. Principen
”först till kvarn” kommer att gälla. Ange antal och namn på de du anmäler.
Anmälningsavgiften är 200 kr/ person. För att anmälan skall vara giltig ska summan för
aktuellt antal personer betalas in på Skogsluffarnas bankgirokonto: 5749-4478 senast den
sista september. Ange O-ringen och namn till mottagaren. Erika säger till när det blir fullt, då
väntar du med att betala.
Resten av summan = 1067 kr/person ska betalas på kontot senast den 4 april 2016. Det
totala priset för en person blir alltså 1267 kr för boendet.
Vi vill också redan nu kolla intresset av att hyra en buss som tar oss upp till Sälen på lördagen
och ner igen en vecka senare (tor). Bussen kommer avgå från Bagarmossen eller Skarpnäck
och kan plocka upp folk på vägen. Uppe i Sälen bor vi nära 3 av 5 etapper och till de andra
två går det bussar som ingår i anmälningsavgiften till O-ringen, så ingen buss behövs där
upp. Om vi räknar med 40 personer i bussen kommer priset att bli cirka 600 kr/person, blir
bussen full kostar det 490 kr/person (vi ska försöka fyll den genom att bjuda in andra vid
behov). Vilket lågt pris med andra ord för en vecka i Sälen!!!
I din anmälan ber vi att du anger om ni är intresserade av att åka buss eller om ni åker egen
bil.
Om ni har praktiska frågor ber vi er att mejla eller ringa Erika Carlinger: 076-3355130

