
Kost & Logi PM -Välkomna till DalaDubbeln i Falun 2019 
Logiutrymmena är i år fördelade på fyra skolor. Kartlänkar till skolorna och info om bussavsläpp finns på 

http://daladubbeln.se/kostlogi. 

Skola Läge Logiexp. 

A Västra skolan Några hundra meter väster om Falu centrum.  

Adress: Hyttgatan 27 

Mitt på skolan från 

skolgården, södra sidan. 

B Gruvrisskolan ca 3 km söder om Falun mot Borlänge  

Adress: Tingsvägen 35 

Entrén vid parkeringen 

C Östra skolan ca 500 m norr om Falu centrum 

Adress: Magasinsgatan 11. 

Bussavsläpp: Vid entrén eller på Nybrogatan. 

Från norra sidan 

D Hälsinggårdsskolan ca 4 km öster om Falu centrum mot Gävle. 

Adress: Kopparvägen 1. 

Bussavsläpp: På Kopparvägen. 

Inne på gården. 

Var varje enskild klubb skall bo framgår av bokningsbekräftelsen som skickas ut per e-post. 

 

Samtliga klubbar som bokat logi på hårt underlag ska checka in på respektive skola. 

OBS!!! Endast ”vanliga” liggunderlag och luftmadrasser! Inga king size luftmadrasser tillåtna!!!  

 

Se även kartor på www.daladubbeln.se under fliken ”kost och logi” som visar var skolorna är belägna. Studera kartan 

noga så ni hittar då vi vill skylta så lite som möjligt. (Det har en tendens att dra till sig traktens bus.) 

 

Tider för logiexpeditionerna och kostserveringen helgen den 19–20 oktober 2019 

Fredag kl. 18.00  logiexpeditionen öppnas för incheckning 

Lördag kl. 07.00 – 09.00  förbeställd frukost serveras på respektive skola. 

Lördag kl. 10.00 – 14.00  skolorna låses och expeditionerna är stängda. 

Lördag kl. 14.00  logiexpeditionerna öppnas igen. 

Lördag kl. 16.30 – 18.30  middag serveras på respektive skola. De som inte bokat logi via DalaDubbeln äter på 

Västra skolan. 

Söndag kl. 06.00 – 08.30  förbeställd frukost serveras på respektive skola. 

Söndag kl. 10.00  logilokalerna skall vara städade och utrymda. Logiexpeditionerna stängs. 

 

Tänk på att det är många som beställt frukost och middag så sprid ut er på hela tiden och var ute i god tid. För att undvika 

köer till frukosten bör ni undvika tiden mellan 7 och 8 då vi bedömer trycket som störst. Specialkost (t.ex. vegetariskt) är 

endast till de som beställt det. För middag och fältlunch är det särskilda biljetter för vegetarisk mat. 

 

Matsäckspaket hämtas vid markan på arenan. (Har tidigare hämtats vid frukosten.) 

Fältlunch serveras på Arenan söndag ca kl 11.30- 14.00. 

Logiansvarig: Erik Åberg, 0702-932 932, info@daladubbeln.se 

Kostansvarig: Niclas Sjöblom, 070-550 19 02 

Lagkuvert med nummerlappar och hyrbrickor hämtas på Arenan. 

Logikuvert med boende-armband, matkuponger och disko-armband hämtas klubbvis vid incheckningen. De som endast 

beställt mat men inget boende hämtar sitt kuvert vid info på arenan. 

Armband: Boende ska använda det armband som delas ut av respektive ledare under vistelsen för att ha tillträde till 

boende och frukosten.  

Allergi: På grund av allergier är det absolut förbjudet att medföra jordnötter och nötter till alla skolor. 

Ordningsregler: Det är förbjudet att laga mat, röka och dricka alkoholhaltiga drycker i logilokalerna. Det är också 

förbjudet att tvätta skor och kläder i dessa lokaler. Ni ansvarar själva för att värdesaker inte lämnas utan tillsyn i 

lokalerna. Respektera förbjudna områden även på skolorna. Se till att stänga fönster när ni lämnar lokaler tomma. 

Alla hjälps åt att bibehålla orienterares goda rykte. 

Brandskydd: Ta reda på utrymningsvägarna när ni kommer till respektive logiplats. Ingen eldning är tillåten inomhus. 

Inga nödutgångar eller utpasseringsställen får blockeras. Kontroll av detta kommer att ske. 

Vid incheckning skall varje klubb lämna en logilista med namn på samtliga förlagda på skolan, varav en är ansvarig 

ledare som skall kunna nås under hela helgen. Klubbledare skall även lämna underskriven städkvittens. Logilista 

och städkvittens finns på www.daladubbeln.se. 

Vid utcheckning: Salar för övernattning återställes som de var möblerade vid ankomst. Anmäl vid logiexpeditionen. Om 

möjligt ska förenings/distrikts-ansvarig kontrollera städningen av rummet/rummen tillsammans med arrangörens 

representant före avfärd. 
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