
 
 

RANDONNEUR VÄST 
inbjuder till cykelhelg i 

  Leksand under 2-4 dagar 
 

”Ett backigt Dalarna” 
 

17/7 – 19/7 2015 
P 

 

 

Under Örebro’s BRM 1000 upplevde Peter Hampus och BeGe Olsson skönheten 
med Dalarnas kuperade terräng. Båda funderade över hur detta skulle kunna 
förmedlas till andra randonneurer. Efter en fantastisk middagsbuffé på Moskogen i 
Leksand var planerna klara: En cykelhelg med utgångs punkt i Leksand. Det är alltid 
nyttigt med lite backträning ett PBP år 
    

Logi: Moskogen, Hotell, Restaurang Konferens, som ligger i södra Leksand 

http://www.moskogen.com/  . Vi får ett bra pris om vi bor i fyrbädds stugor 
 

Mat: Frukost ingår i rumshyran. Lunch äter vi i samband med någon rast under cyklingen. 

”Moskogen” serverar buffé kl 18-21. 
 Den som önskar någon form av specialkost ange detta vid anmälan. 

 

Pris: Vi bor i 4-bäddsstugor till en kostnad av 800 sek/person för 2 dygn. 

 Priset gäller när man bor 4 i en stuga och inkluderar frukost, lakan och städning. Om 
du vill komma tidigare eller stanna längre ange detta vid anmälan 

 

  

Cykling: 
 Dag 1: Leksand - Dala-Järna - Leksand 
 Dag 2: Siljan runt. 
 Vi kommer att planera några extra rundor för torsdagen och måndagen om du vill 

 tidigarelägga eller förlänga vistelsen. Kartor och GPS-spår kommer att distribueras 
 

Resväg:   

 Moskogen, Insjövägen 50, 793 33 Leksand  http://www.moskogen.com/kontakt.html  

Anmälan: 
 Om du gör en intresseanmälan redan nu vet vi hur vi skall gå vidare. Ange även hur 

många dagar du vill cykla. Vi har gjort en preliminärbokning på 4 stugor. 
 

  Intresseanmälan senast den 15 maj 
Anmälan till randonneurvest@gmail.com och bifoga följande uppgifter: 
1.Namn    2.Ankomst    3.Antal dagar    4.e-post    4.Mobil nr 
 

 Sista anmälningsdatum är den 1 juli. 
 

 Anmälningsavgiften är 400 SEK  →  SEB konto: 5699 37 471 11.  
  

Frågor:  Peter Hampus  peter.hampus@comhem.se 

  hem: 08 628 79 22  mobil: 0702 55 86 75 
 

  Bengt - Göran Olsson,   bege.bike@gmail.com 
hem: 031 29 55 98    mobil: 0733 29 55 98 
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