FMCK UMEÅ PROUDLY PRESENTS

BANKETT & PRISUTDELNING
VILDMANNAENDUROT & NORRCUPEN
Priser för 5000 kr från
RIDE lottas ut bland
VildmannaEnduro förare
som deltar i middagen.

Missa inte årets stora Mc-fest!
Ta med släkt och vänner till en
oförglömlig kväll.
Norrlands bästa partyband spelar –
Ole Dole Doff

Lördag 15:e sept
Bankett kl. 18:00
Umeå I20 området – Restaurang Vildmannen.
Meny: Grillbuffé
Pris: 180 kr. (Halva priset barn under 12 år)
Onlineanmälan: www.fmckumea.se Senast 7:e sept

Insläpp
kl. 18:00
Middag
kl. 18:30-20:30
Prisutdelning kl. 20:30
Eftersläpp
kl. 20:30 (40kr)
Ole Dole Doff kl. 22:00
Dans fram till kl. 02:00
Baren öppen hela kvällen.

Duschar:
I20 (Umestan), i anslutning
till restaurangen. kl. 14 - 19
Vägbeskrivning :
www.fmckumea.se

Boende:
Bäddar på I20,
150kr/bädd
I anslutning till restaurangen.
Mer info: www.fmckumea.se
Rabatterat boende även på
KFUM Umeå.
Tel: 090-185718

BANKETT & PRISUTDELNING
VildmannaEndurot & Norrcupen 2007

Datum: Lördag 15:e September 2007.
Lokal: Restaurang Vildmannen
Pris: 180 kr/pers (Halva priset för barn under 12år)
Ovan är självkostnadspris för mat och hyra av lokalen.
FMCK Umeå tar själva kostnaden för hyra av underhållningen etc.
Parkering: Finns i anslutning till restaurangen.
Bokning: På FMCK Umeå´s hemsida www.fmckumea.se
Onlineanmälan – görs förslagsvis i samband med förares anmälan.
Bokning giltig när pengarna för banketten är FMCK tillhanda.
Vi meddelar på hemsidan om/när det är fullt.
OBS!! Sista anm dag till bankett fredagen den 7:e sept kl. 12:00.
Vilka välkomna: Alla!
Behöver inte ha anknytning till förare eller vara medlem i en klubb, alla är välkomna till en
riktigt rolig fest.
Ju fler vi är desto roligare…
Garderob: Obemannad garderob finns.
Extrapriser VildmannaEndurot:
Fina priser för 5000kr från RIDE lottas ut bland middagsdeltagarna som kört
Vildmannaendurot.
Man lämnar sitt startnr i Norrcupen vid entrén där vi kryssar av gästerna.
Tider:
Insläpp
kl. 18:00
Middag
kl. 18:30-20:30
Lotteri priser kl. 19:30
Prisutdelning kl. 20:30
Eftersläpp
kl. 20:30 (40kr)
Ole Dole Doff kl. 22:00
Dans till
-02:00
Baren öppen hela kvällen.

Avbokning: Möjlig fram till 6:e sept. Ev. kan adm. avg. tas ut.
Upplysningar:
Katrin Boström - FMCK Umeå
Tel: 070-2504024
Mail: katrin.b@telia.com

Restaurangens placering:
I20-området (Umestan) Ca 1 km från Umeå centrum.
Om ni kommer från norr på E4:an.
Sväng av till höger innan viadukt över E12.
Sväng direkt till höger igen in på väg 363.
Följ den ca 500m till Rondell, ta höger i rondell.

VILDMANNAENDUROT
BOENDE I20
FMCK UMEÅ har bokat logementsrum på Umestan (gamla I20).
Datum:
Natten lördag till söndag 15-16 September 2007.
Bäddar: 4-bädds rum. (Gemensamma duschar och toaletter)
Egna sänglinnen (Kudde och täcken finns).
Pris: 150kr/bädd
Bondets placering: I mycket nära anslutning till restaurang Vildmannen (100-200m).
Mindre än 1km från Umeå centrum.
Parkering: Finns plats för 15 ekipage bakom låsta grindar, i anslutning till logementen.
Bokning: På FMCK Umeå´s hemsida www.fmckumea.se
Bokning giltig när pengarna för bädden är FMCK tillhanda.
Principen först till kvarn gäller.
Finns 6 rum (24 bäddar) – Vi meddelar på hemsidan när det är fullt.
Nycklar: Hämtas vid tävlingsanmälan lördagen 15:e sept.
Ordningsregler: Rummet städas av de boende.
Gemensamma toaletter, duschar etc hjälps alla boende åt med att städa.
Om det ej städas kan FMCK påläggas avgift för detta – som vi tyvärr måste ta ut av de
boende.
Avbokning: Möjlig fram till 7:e sept. Dock tas admin avg på 50kr/bädd ut vid återbetalning.
Nycklar: Uppgifter hur och var nycklar ska återlämnas fås när de hämtas lördag 15:e sept.
Rummen ska vara utrymda och städade senast 13:00 söndag.
Upplysningar:
Karin Persson - FMCK Umeå
Tel: 070-3370798
Mail: karin.persson2@trygghansa.se

Rabatterat Boende KFUM
10% rabatt på nedan priser – Ange VildmannaEndurot vid bokning.
Hemsida: www.hostel.kfum.nu

Prislista from 2007 05 01
LOGI
Enkelrum med WC
Enkelrum
Tvåbäddsrum med WC
Tvåbäddsrum
Flerbäddsrum
Barn 0-2 år som delar säng med vuxen
Barn 2-12 år i vuxet sällskap

NATT
360:330:230:210:160:0:50% på ordinarie pris

MAT & DRYCK
Frukost
Lunch inkl. bröd, dryck och kaffe
Middag inkl. bröd och dryck

ENSKILDA
50:65:65:-

ÖVRIGT
Sänglinne ett set / tillfälle
Handdukar ett set / tillfälle
Städning per rum / tillfälle
Tvätt / maskin
Parkering med motorvärmare
Vykort
Tvål

65:25:300:6:45:- / dygn
5:- / st
10:-

RABATTER
5% rabatt om mer än 5 nätter
10% rabatt om mer än 10 nätter
Rabatten gäller endast enkelrum samt tvåbäddsrum
Medlemmar i KFUM SVIF,
VIP Backpackers 10% (från natt 1)

(1/5 t.o.m. 30/11)

RECEPTIONEN ÄR ÖPPEN
Vardagar 08:00-18:00, lunchstängt mellan 12-13
Helgdagar 08:00-10:00, 16:00-18:00
Telefon 090-18 57 18
Välkommen!

