Vareggs klubbtur til Stockholm Halvmaraton 13. – 15. september 2013

Varegg har gleden av å ønske medlemmene velkommen til klubbtur til Stockholm Halvmaraton i
september.
Løpsdato: Lørdag 14. september 2013
Løpspåmelding og løpsinformasjon
http://www.stockholmhalvmarathon.se/start/
Fly med Norwegian
Eneste direkteflyet med Norwegian, flytid 1t 20m. SAS har også direktefly, men det er enten dyrere
(til Stockholm) eller går fra Stockholm på et tidligere eller mye senere tidspunkt om søndagen. Derfor
satser vi på denne flyruten:
DY4140 – 13. september 2013
DY4135 – 15. september 2013
09:10 Bergen
10:30 Stockholm-Arlanda
13:35 Stockholm-Arlanda
15:00 Bergen
Transport tur/retur Arlanda
Direkte flybuss til bussterminalen (Cityterminalen) i Stockholm, ca. kr. 100,-.
Hotell
Rica Hotel Kungsgatan: https://www.rica.no/hoteller/stockholm/rica-hotel-kungsgatan/
Rica Hotel Stockholm: https://www.rica.no/hoteller/stockholm/rica-hotel-stockholm/
Hotellene ligger sentralt i gangavstand fra startstedet for løpet (ca. 10 minutter) og midt i Stockholms
shoppingområde (Drottninggatan). Gangavstand fra bussterminalen.
Det er selvfølgelig mulig å finne eget hotell, men det er anbefalt å bo i nærheten av startstedet ved
Norrbro utenfor slottet.

Påmelding til turen
Alle som ønsker å reise:
● Melder seg på løpet via hjemmesiden (lenke øverst).
● Bestiller fly og hotell selv.
● Melder inn reise på kontaktskjema til Varegg

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE11ZHJRaEsweUhLOFdIS
mRTR3RVOGc6MA
Når du er påmeldt til løpet vil du motta en e-post fra arrangøren med mer informasjon om hvordan de
følger deg opp frem til løpet. Stockholm Halvmaraton har også en facebookside hvor du kan få nyttige
oppdateringer frem mot løpet.
Oppmøte på Flesland (http://www.avinor.no/lufthavn/bergen/bagasjeoginnsjekking)
Sørg for at du kommer til flyplassen tidlig nok. Hvor lenge før avgangen du må møte varierer fra
flyselskap til flyselskap, så husk å sjekke hvilken tid som gjelder for deg. De vanligste oppmøtetidene
er:
Utenlands: Senest 1 ½ time før avgang
Vi samles i avgangshallen etter innsjekking før vi går gjennom sikkerhetskontrollen.
Aktuelle fellesaktiviteter i Stockholm
● Hente startnummer fredag
● Gjennomgang av start og slutt av løypen fredag eller lørdag
● Felles middag fredag og lørdag
● Tur i Gamla Stan lørdag formiddag (kan kombineres med gjennomgang av siste del av løypen)
Det sendes ut mer informasjon om dette til de som skal reise når det nærmer seg.
Kontaktperson
Hege Ommedal
Mobil: 97 10 05 19
E-post: hegombrg@gmail.com
Velkommen på tur til Stockholm Halvmaraton 2013!

