
 
 

 
 
 
 

 
Välkomna till Veteranresa
Efter att vi har varit på Gotland, Sälen, Leksand och Karlstad, så 
återvänder vi till Åland. Senast vi var på Åland var 2011
gemensamma resa. Vid Käringsund nära 
att vara för denna resa. Käringsund Resort & Conference
lämnat offerter på både boende och en gemensam ”Buffèkväll” med 
rabatterade priser för deltagarna. Det finns även möjlighet att
och camping i Käringsund.  
Varför Åland? 
Veteranorienterna har historiskt varit 
har förstått så har Åland alltid varit uppskattat resmål för denna aktivitet.

shoppa i taxfree-shoppen och bara njuta av båtfärden.
Väl framme på Eckerö så kör man av båten har b
till respektive boende. Pratiskt och bekvämt. Tävlingsinformation finns 
längre fram i inbjudan. 
Att göra på Åland 
Åland formligen kryllar av olika möjligheter 
upplevelser. Ni kommer visserligen att ha
på denna resa. Men du som får tid över, har alla möjligheter att besöka 
kulturhistoriska platser och museer på ön. Ta den chansen!
IF Åland och Käringsund Resort & Conference
denna resa. 
På hemsidan kommer det att finnas en del länkar till olika aktiviteter som finns a
på och planera in vad Du vill göra när du besöker Åland.

Inbjudan till Veteranresa 2016

Veteranresan 2016! 
Efter att vi har varit på Gotland, Sälen, Leksand och Karlstad, så 

Senast vi var på Åland var 2011 med vår 
sund nära färjeläget, kommer Centralorten 

Resort & Conference-anläggning har 
lämnat offerter på både boende och en gemensam ”Buffèkväll” med 
rabatterade priser för deltagarna. Det finns även möjlighet att bo på hotell 

Veteranorienterna har historiskt varit på Åland många gånger. Vad jag 
så har Åland alltid varit uppskattat resmål för denna aktivitet. 

 Man påbörjar resan till Åland genom att ta sig till 
flesta deltagarna, är en lagom 
 bilfärd dit. Båtfärden sedan tar 
två timmar. På den tiden 
hinner man äta i lugn och ro, 

shoppen och bara njuta av båtfärden. 
Väl framme på Eckerö så kör man av båten har bara några minuters bilfärd 
till respektive boende. Pratiskt och bekvämt. Tävlingsinformation finns 

Åland formligen kryllar av olika möjligheter till friluftsaktiviteter och 
Ni kommer visserligen att ha fullt upp med att tävla och umgås 

på denna resa. Men du som får tid över, har alla möjligheter att besöka 
kulturhistoriska platser och museer på ön. Ta den chansen! 

Resort & Conference är våra samarbetspartner på 

hemsidan kommer det att finnas en del länkar till olika aktiviteter som finns att göra på Åland
lanera in vad Du vill göra när du besöker Åland. 

Inbjudan till Veteranresa 2016

ta sig till Grisslehamn som för de 

tt göra på Åland. Bara att klicka vidare 

Inbjudan till Veteranresa 2016 



Tävling 

Anmälan till tävlingarna görs separat på
Resa till tävlingen 
Åland når man via färjeläget i Grisslehamn som ligger ca 1
avstånd för de flesta deltagarna. 
Alla deltagare med Eckerölinjen skall boka personbiljett via 
dessutom boka plats för fordonet. Tider och priser framgår vid bokningen. Skulle någon deltagare vilja åka på andra tider 
än de som anges vid bokningen, så skall Ni ko

Boende 

Det finns även möjlighet att bo på hotell i närheten
Bokning av campingen sker via Käringsund
 
Priser  
Priser för boende framgår av den offert som finns upplagd på 
För Er som bor på Käringsund Resort &
campingen är 5-10 minuters promenadväg dit. 
Betalningen av buffén sker i förväg. Se anmälningsblankett på 

Vi följer upp förra årets upplägg med två individuella tävlingar
en stafett sista dagen. Det blir alltså individuell tävling tisdag 14 juni och 
onsdag 15 juni. Resan avslutas med en budkavle på torsdag 16
som förra året kan man välja att springa en tävling eller flera. Stafetten 
indelas i olika klasser. (läs mer på tävlingsinbjudan). Det finns även öppna 
banor för de som inte vill springa stafetten på torsdagen. Anmälningsavgift 
är 100 kr/dag och 150 kr/lag i stafetten. Prise
segrare per bana efter två etapper. Dessutom utlottas pr
Även priser på stafetten. Ju fler deltagare, desto fler priser blir det. 

Anmälan till tävlingarna görs separat på www.veteransidan.com/resor.  

färjeläget i Grisslehamn som ligger ca 1-2 timmars bilresa från Mälardalen

Alla deltagare med Eckerölinjen skall boka personbiljett via www.veteransidan.com. Du som äger ett fordon skall 
Tider och priser framgår vid bokningen. Skulle någon deltagare vilja åka på andra tider 

än de som anges vid bokningen, så skall Ni kontakta Eckerölinjen direkt. 

Jag har tecknat avtal med 
Conference som ger oss rabatterade priser på många 
olika former av boende. Bor man flera tillsammans så blir 
kostnaden för varje deltagare
att bo ensam, eller en familj i en trevlig bungalow, eller 
att bo i någon av de nybyggda strandvillorna som är 
riktigt lyxiga. Allt handlar om vad du som deltagare är 
beredd att betala. 

Det finns även möjlighet att bo på hotell i närheten, eller om du föredrar det, bo med husvagn/husbil på 
Käringsund Resort & Conference 

Priser för boende framgår av den offert som finns upplagd på www.veteransidan.com under länken ”Veteranresa 2016”.
Resort & Conference, så har Ni nära till ”Buffèn”.  För de som bor på hot

minuters promenadväg dit. Menyn och pris finns separat på www.veteransidan.com
anmälningsblankett på www.veteransidan.com 

Vi följer upp förra årets upplägg med två individuella tävlingar, samt 
tså individuell tävling tisdag 14 juni och 

as med en budkavle på torsdag 16 juni. Precis 
som förra året kan man välja att springa en tävling eller flera. Stafetten 

äs mer på tävlingsinbjudan). Det finns även öppna 
banor för de som inte vill springa stafetten på torsdagen. Anmälningsavgift 
är 100 kr/dag och 150 kr/lag i stafetten. Priser delas ut till sammanlagd 

Dessutom utlottas priser i alla klasser. 
Även priser på stafetten. Ju fler deltagare, desto fler priser blir det. 

timmars bilresa från Mälardalen. Ett ganska lagom 

om äger ett fordon skall 
Tider och priser framgår vid bokningen. Skulle någon deltagare vilja åka på andra tider 

Jag har tecknat avtal med Käringsund Resort & 
som ger oss rabatterade priser på många 

olika former av boende. Bor man flera tillsammans så blir 
kostnaden för varje deltagare väldigt liten. Man kan välja 
att bo ensam, eller en familj i en trevlig bungalow, eller 

någon av de nybyggda strandvillorna som är 
riktigt lyxiga. Allt handlar om vad du som deltagare är 

eller om du föredrar det, bo med husvagn/husbil på Alebo camping. 

under länken ”Veteranresa 2016”. 
För de som bor på hotell eller 

www.veteransidan.com.  



Våra samarbetspartner på denna resa är alltså Käringsund Resort & Conference. Hos dem erbjuds alla deltagare på 
denna resa, specialpriser på boendet. OBS! Varje deltagare bokar sitt eget boende genom att ange en kod: Orientering 
2016 vid bokningen som då automatiskt ger Er det rabatterade priset . Betalningen görs till Ålands Turisminvest AB till 
konto Nordea PlusGirot 2 39 02-0 senast 14 dagar innan ankomst. Kontaktuppgifter finns här nedan. 
För att vara säker på att få ett boende på Käringsund Resort & Conference, så måste bokningen vara gjord senast 
2016-04-29. Därefter bokning i mån av tillgång. 
 
Kontaktuppgifter  
Käringsund Resort & Conference 
Hemsida: www.karingsund.ax 
E-post-adress: info@karingsund.ax 
Telefon: +358 18 38000  
 
Utflykter 
Att göra! 
Åland erbjuder fantastiska möjligheter i alla 
avseenden. Här finns så mycket att se och upptäcka, att jag rekommenderar Er att via anmälningssidan, själv utforska 
möjligheterna och vad du är intresserad av. 
Läs mer om besöksmålen på www.veteransidan.com. 

 
 
 



Program 
 OBS! Alla tider är lokala. (Åland ligger 1 timme före 

svensk tid) 
Tisdag: Individuell tävling med 5 banor. Fri start mellan kl. 14.00–

16.00. TC Böle, Eckerö, som ligger ca 4 km (6 minuter med 
bil) från Käringsund, 3,5 km från färjeläget Berghamn, 
Eckerö 
Eftermiddagen, fria aktiviteter 

Onsdag FM: Individuell tävling med 5 banor. Start mellan kl. 10.00–
12.00. TC intill Kärringsund Resort & Conference. 

 Eftermiddagen, fria aktiviteter.  
På kvällen kl. 18.00, samling Käringsund Resort & Conference för buffé. Bokning och priser, se 
www.veteransidan.com. 

Torsdag FM:  Stafett, första start kl. 10.00. Det finns även 2 öppna banor. TC intill Käringsund Resort & Conference. 
 Hemresa. 
 

Betalning 
Boendet betalas av den enskilde deltagaren senast 14 dagar innan ankomst till Käringsund Resort & Conference. Buffèn 
och biljetter med Eckerölinjen senast 31 maj samtidigt som anmälningsavgifterna. Mer info kommer på hemsidan. 

Övrigt 
De som tänker tävla, de som önskar medverka i ”Sommarbuffén” samt bokning med Eckerölinjen, skall göra en 
anmälan via hemsidan www.veteransidan.com  
Information 
Information, inbjudningar och anmälan till denna resa finns på www.veteransidan.com/resor. Frågor, kontakta Alf 
Lindberg, 076-10 40 961 eller via mejl alf.lindberg@koping.net.  


