
Särskilda villkor 
Anmälan och avbeställning 

Anmälningsavgift på 900 kr betalas inom 10 dagar efter anmält deltagande. 

Slutbetalning ska ske senast 90 dagar före arrangemang. 

Vid avbeställning mer än 90 dagar före avresa, återbetalas anmälnings- 

avgiften. 

Vid avbeställning mindre än 90 dagar före, men mer än 60 dagar före  

avresa återbetalas 500 kr. 

Vid avbeställning mindre än 60 dagar före avresa sker ingen återbetalning.  

Om ersättare kan ordnas återbetalas alla inbetalda summor. 

Minsta antal deltagare för att resan ska genomföras är 35. 

Ansvar 

Alla deltagare ansvarar för att passa de avresetider som anges. 

  

Plats i dubbelrum, trippelrum kan förekomma, enkelrum mot extra kostnad. 

                                                                                             

 

   
För information och bokning kontakta  
Bo Andersson 

tfn 0734-25 58 78 

BG: 287-8916 

bo@abbakonsult.se 

www.abbakonsult.se 
 

Teknisk arrangör: Vannarpsbussarna 

Åk med  

Bosses bussar 

Lidingöloppet 
 

22-24 September 2017 



Efter loppet kommer en gemensam middag att planeras 

in, anmälan till denna sker i bussen.  

 

Denna resa är upplagd för att tilltala även löpares 

respektive som ej vill delta i loppet. Därför uppmanar jag 

att anmäla er snarast för att garantera en plats i bussen. 

På grund av det ökande intresset för Lidingöloppet har 

villkoren för anmälan ändrats. Fatta beslut tidigare! 

 

Gemensamma träningar speciellt för Lidingöloppet 

förekommer under sommaren, kontrollera på hemsidan  

www.abbakonsult.se 

 

Du köper Vitargo till lågt pris (10 %) till träningen. 

 

 

TOTALKOSTNAD: 2 150 kronor 
 

 

Detta ingår: Bussresa tur och retur, två luncher, två 

övernattningar på hotell med frukost 

 

Anmälan till loppet ingår ej.  

 

 

Anmälan sker till Bo Andersson, tfn 0734-25 58 78  

Email: bo@abbakonsult.se 
 

Teknisk arrangör: Vannarpsbussarna 

 

 

Lidingöloppet 

2017 

 

 
 

 

 

Bussresa tur och retur med två  

övernattningar på hotell Ariadne. 

 

Transport till start ordnas med egen buss. 

 

 Avresa fredagen den 22 september 

 

kl 07.35 från Stora Bernstorp, på 

parkeringen utanför Elgiganten.  

 

 kl 07.45 från Lund, Pendel-parkeringen, väg 

16 vid E6:an. Avfart 21. 

 

ca kl 08.20 från Åstorp, Checkpoint 

 

Vi stannar för fika (egen medhavd)  

 Lunch på Östgötaporten. 

 

 Hemresa kl 09.00 på söndagen  

 med middag på hemvägen 

 

  

  

 


