
 

Frölunda OL siktar mot Italien i början av sommaren 2023. Nu har detaljer 
klarnat och klubben behöver veta hur många som kan tänka sig att följa med!  
 
Intresseanmälan senast 15e januari via Eventor! (Kostnad, se nästa sida) 

Efter intresseanmälan gör vi en avstämning av intresset och går därefter 
förhoppningsvis vidare med en bindande anmälan i början på februari. 

Boende: Vi bor på hotell med halvpension (frukost och middag) i närheten av orten, Pieve di Cadore. 
Vi räknar med att vi får plats på http://www.hotelbellavistadolomiti.it/  
Hotellet har tillgång till enkelrum, dubbelrum och möjlighet till extrasängar. 

 

Tävlingen: Läs gärna mer om tävlingen på: https://www.5daysitaly.it/ 

 

Planerad resa, dag för dag: 

29 juni    Avfärd Göteborg, gemensam buss (torsdag) 
29-30 juni  Övernattning i Tyskland 
30 juni   Ankomst i Pieve di Cadore 
1-5 juli   Etapper, orientering i Italien (lördag – onsdag) 
5-6 juli   Avfärd efter sista etappen, övernattning i Tyskland 
6 juli    Hemkomst Göteborg (torsdag) 

  



Beräknade priser: 

Boendealternativ: Pris: Klass i tävlingen: 

Enkelrum 9500 kr 1 vuxenklass 

Dubbelrum 17300 kr 2 vuxenklass 

Dubbelrum + extrasäng (barn) 24400 kr 2 vuxenklass + ett barn under 20 

Dubbelrum + extrasäng (2 barn) 31500 kr 2 vuxenklass + två barn under 20 

 
 Priserna inkluderar bussresa, övernattning med frukost på dit och hemresan, hotell med 

halvpension i Italien samt startavgift till tävlingarna. Övrig mat under resan, samt luncher 
betalas av var och en. 

 Vill man inte tävla, väljer att springa direktbana eller annan klass med annat pris än i 
exemplen ovan så justeras naturligtvis priset.  

 Frölunda OL subventionerar resan med ca 1000 kr/person (avdraget i priset ovan) 
 För de som önskar köra bil själva blir det ett avdrag på cirka 3000 kronor per person. Exakt 

pris ges då vi vet antalet deltagare på resan. 
 Viktigt: Rådande världsläge kan innebära oväntade prisjusteringar. Klubben har i 

ovanstående räknat på en växelkurs på 1€ = 11,50 kronor och vid eventuella förändringar av 
växelkurs kommer priserna justeras.  
Eventuellt överskott från resan går tillbaka till deltagarna! 
 

Klasser att springa (från hemsidan): 

 M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21 Elite, M21 Long, M21 Short, M35, M40, M45, M50, 
M55, M60, M65, M70, M75, M80 

 W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21 Elite, W21 Long, W21 Short, W35, W40, W45, W50, 
W55, W60, W65, W70, W75, W80, 

 Easy Short, Easy middle, Easy long 
 Difficult Short, Difficult middle, Difficult long 

 

Upplysningar: 

Daniel Fredriksson 

Anders Lamm 

Tomas Andreasson 
 

  



 

 

 


