Fakta om paketerbjudandet
Pris:
7 500 kr för 3 dygn

Ingår:

Boende på Lingarögården
En långhelg med spännande och fartfylld orientering om dagarna
och roliga aktiviteter om eftermiddagarna och kvällarna. Varmt
välkommen att boka din SM-helg hos oss i Glada Hudik.
Lingarögården ligger placerad ca 8 km öster om Hudiksvalls centrum. Här finns
goda möjligheter till skogspromenader, fiske och bad. På nedervåningen finns
ett kapprum, två toaletter, ett kök samt en stor sal. På övervåningen finns två
duschar, en toalett och 9 st våningssängar.
Om kvällarna och eftermiddagarna kan ni välja att boka in er på aktiviteter vi
har tipsat om eller bara åka hem och ladda upp inför nästa dag. Ni kan välja att
laga er egen mat eller gå ut på restaurang i Hudiksvall stad.

•
•
•
•

18 bäddar
Dusch och toaletter
Möjlighet till självhushåll
Uteplats och grillmöjligheter

Tillgängligt:
30/5-2/6 2019

Ingår ej:
•
•
•
•
•

Transport
Tävlingsavgift
Aktiviteter/mat
Sänglinne
Städning

Bokningsvillkor:
Avbokning sker senast 1 månad för
ankomst.

Betalningsvillkor:
Betalning sker senast 2 veckor före
ankomst.
Frågor om paketerbjudandet:
Lin & Lo Turismutveckling
Tel.: +46 730 46 33 02
E-mail: catherine@linolo.se
Webb: www.linolo.se

Program
Torsdag, dag 1
Ankomstdag/resedag
Denna dag kommer ni att anlända till Hudiksvall och ni kommer kunna stadga er
på erat boende. Ta det lugnt, vila upp er till de kommande dagarna.
Fredag, dag 2
10.00 SM Individuell sprint-kval. Heja på era egna favoriter, klubbens eller distriktets tävlande.
14.00 Publik Medeldistans , nationell nivå
Aktiviteter & middag.
Lördag, dag 3
10.00 SM Individuell sprint-final (A). Heja på finalens deltagare som gör upp om SM-medaljerna.
13.45 SM Individuell sprint-final (B).
15.45 Publik Öppna klasserna HD18-21 samt ungdomstävling.
Aktiviteter & middag
Söndag, dag 4
10.00 SM Sprint-stafett. 4 sträckor varav damer på sträcka 1 och 4 och herrar sträcka 2 och 3.
12.30 Sprint-stafett. Upplägg enligt ovan. Alla åldrar tillåtna.
Tips aktiviteter! (bokas själva)
- Bowling 50 kr/pers
- Cykla dressin kväll (kl. 17-21) 166 kr/pers
- O´Learys spelhall. Från 20-300 kr/pers
Tips på restauranger!
- O´Learys sport bar
- Restaurang 49an
- Restaurang Ming
I samarbete med;

