DM Västergötland Bohuslän-Dal

PM Logi och Event
Slutlig version

Ändringar:
Välj infart från E45 till Innovatum pga vägarbete på Drottninggatan.
Förlängd anmälan 2/9 för uppställning husbil/husvagn, Idrottsbuffé och föreläsning.
Pga få anmälningar har vi flyttat logi hårt underlag med frukost till vår Skidstuga.
Husvagnar, husbilar, buffé och föreläsning är kvar på Innovatum.
I samband med DM erbjuder vi logi, måltider och aktiviteter.
Vi möts på Innovatum (N58°16,3;E12°16,7) och Skidstugan (N58°17,6;E12°16,2)
Husvagn,
husbil

Uppställning på parkering vid Innovatum. Tillgång till toa. Viss tillgång till el. Vi
saknar vatten mm. 100 kr för hela helgen. Kontakta event-info i husvagn vid
ankomst.

Logi hårt
underlag

I Skidstugan, Skidbacksvägen 17. 125 kr/natt inkl frukost.
Öppet från fredag kl 17.00 till söndag kl 10.00. Kontakta husvärd vid ankomst och
avresa. Frukost Lördag 7.00-9.00. Söndag 6.30-8.00.

Tält

Vid Skidstugan. Tillgång till toalett mm. 100 kr för hela helgen.

Idrottsbuffé
och
föreläsning

Idrottsbuffé på restaurang Nova, Innovatum lördag kl 18.00-19.00
Sallad på rökt lax, matvete och syrade grönsaker
Gubbröra
Pastasallad med grönsaker, olivolja och färska örter
Pastasallad med kyckling, soltorkad tomat, vitlök och parmesan
Pastasallad med kyckling (barnvänlig)
Sallad på amandinepotatis med bacon, purjolök, kapris och
cidervinägersenapdressing
Prästostpaj.
Marinerade bönor med chili och örter.
Grönsallad
Smör och bröd
Vatten, lättöl som måltidsdryck
Möjlighet att köpa annan dryck i baren.
Kaffe och liten kaka
20:00 föreläsning av juniorvärldsmästarinnan Sara Hagström
Idrottsbuffé med föreläsning vuxen 125 kr, barn upp till 12 år 85 kr.
Föranmälan senast 2/9.
Biljetter hämtas på Event-info Innovatum eller efter överenskommelse.

Anmälan

Anmälan till logi, måltider och aktiviteter som tjänst på Eventor för DM-lång.
Tävlar du inte kan du även anmäla via epost till dm2015@tsok.se. Ange noggrant
vilken tjänst du beställer och vilken klubb som vi skall fakturera avgiften.
Förlängd anmälan 2/9 för uppställning husbil/husvagn, Idrottsbuffé och föreläsning.

Aktiviteter

Gör gärna ett besök på Innovatum Science center, Saab Bilmuseum och
Perfomance Gokart Center.

Innovatum
Science
center

Halva priset lördag kl 14.00-16.00 med kupong som hämtas på tävlingsinformationen
på DM Sprint.
Läs mera på http://www.innovatum.se/gora-och-uppleva/science-center/

Saab
Bilmuseum

Saab Bilmuseum är öppet till kl 16.00.
Läs mera på http://saabcarmuseum.se/

Perfomance
Gokart Center

Utmana dina kompisar på häftig inomhus gokart. Läs mera på
http://www.gokartcenter.nu/ om priser och bokning. Ange DM-orientering för
speciellt pris.

Trollhättefallen

Dammluckorna öppnas lördag kl 15.00 och vattenmassorna släpps fria i sin forna
fåra. Vid detta energifulla skådespel förstår man vilka krafter ingenjörerna har lyckats
tämja med slussar och kraftverk.
Läs mera på http://www.vastsverige.com/sv/Fall-och-sluss/Trollhattefallen1/

Kontakt
Event-info

Epost dm2015@tsok.se
Bitr tävlingsledare Martin Mandinger 0700-872593

Skidstugan
DM Natt
DM Sprint

Fallen

DM Lång
Innovatum

Innovatum-området
Uppställning Husvagnar/Husbilar
Idrottsbuffé och föreläsning

Innovatums
science center

Skidstugan – Logi och frukost

