
Reseinformation GM i Landsbro 
 

 

Resa 
Vi åker med fyra bilar:  
Bil 1 - Saleskog  
Bil 2 - Bäcklund 
Bil 3 - Ericsson och Linus 
Bil 4 - Aronsson 
 
Bil 1 och 2 åker upp för dagen på lördagen (alternativt redan på fredagen via Kajsas 
föräldrar) medan bil 3 och 4 åker lördag morgon och stannar till söndagen. 
 
Respektive bil avgör själva avresetid. Tänk dock på att åka i god tid så att det inte blir 
stressigt innan start. Enligt Google tar det ca två timmar till Landsbro.  
 
Ni som kör bil har rätt till reseersättning med 18,50kr/mil från Ronneby OK.  
Blankett mm finns under http://www.rok.nu/klubbinfo/  

Boende 
Två campingstugor med fyra bäddar är bokade från lördag till söndag för de som även åker 
stafetten. Stugorna är utrustade med enklare kök, köksbord och två våningssängar. Toalett 
med dusch finns i separat servicebyggnad. Det är även bokat avresestäd så stugorna behöver 
enbart lämnas grovstädade.  
OBS! Medtag egna lakan och handduk. 
 
För information om stugorna så titta på  
https://boka.camping.se/sv/boende/a629559/sävsjö-campingstugor/detaljer 
 
Stugfördelningen enligt nedan: 
Stuga 1 – Håkan, Lise-Lotte och Emil 
Stuga 2 – Ingemar, Oskar, Arvid och Linus 
 

Vägbeskrivning 
Kör Sävsjövägen västerut från Landsbro till väg 127. Fortsätt därefter väg 127 västerut mot 
Sävsjö. Sväng vänster till Hägnevägen (första vägen åt vänster efter sjön när ni kommer in i 
Sävjsö). Därefter vänster igen efter några hundra meter. 

Mat 
Arrangören säljer korv och hamburgare på arenan. Vill någon även ha med sig macka, Yoggi 
eller liknande så ordnar var och en det själv för enkelhetens skull. 
Respektive stuga ordnar frukost på söndag inkl. inköp samt om ni vill ha något kvällsmål. 
Middag på kvällen lagas i stugan alternativt köpes på stan. 
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Tävlingarna 
På lördagen är det individuell tävling med intervallstart och klassisk stil. Exakta banlängder 
har inte kommit ut ännu men enligt inbjudan så skall Olle och Hugo åka 1,5km, Oskar och 
Linus 5,0km och övriga 2,5km. Första start är klockan 10.00. 
När vi kommer till tävlingsplatsen så hämtar vi ut nummerlappar och tidtagningschip samt 
bekantar oss med hur spår och liknande ser ut, därefter en kort genomgång för att 
ungdomarna skall veta hur de skall göra. Jag kommer att vara stöd hela tiden men jag räknar 
med att ni föräldrar hjälper era barn vid start och efter målgång. För de som inte har 
skinskidor så skall även skidorna vallas och testas.  
 
På söndagen är det sprintstafett även den i klassisk stil. Ett lag består av två personer som 
enligt inbjudan åker tre 1000m-sträckor var (2x3x1000m). Även innan denna tävling försöker 
vi ha någon typ av samling för att gå igenom hur stafetten fungerar. Första start är klockan 
10.00. 
 
Jag har anmält följande lag med preliminär laguppställning. 
H 13-14: Emil och Arvid 
H 15-16: Oskar och Linus 
 
Ytterligare information finns på arrangörens hemsida, dock är det inte mycket i dagsläget. 
http://www.landsbroifskidor.se/Arrangemang/gotalandsmasterskapen2019/ 
 
Viktigt att vi alla hejar och stöttar ungdomarna. Det är en stor tävling jämfört med DM i 
Blekinge så det är lätt att de blir nervösa. 
 

Vägbeskrivning till tävlingsarenan 
Landsbro ligger ca 15km sydväst om Vetlanda. Landsbro IF Skidklubbs konstsnöanläggning 
"Parken" ligger vid västra infarten på Sävsjövägen.  

Kostnad 
Ronneby OK står för alla kostnader (anmälningsavgift, resa och boende) förutom mat. 
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