PM FÖR BUSSTRANSPORTER USM I UMEÅ

Umeå OK ordnar busstransporter ut till tävlingarna på lördag-söndag 16-17/9 för dom distrikt som har
beställt det.
För att det här ska fungera på bästa sätt krävs en hel del ordning och tidspassning och att alla följer de
direktiv som vi anger i detta PM.
För de som bor på Hagaskolan avgår bussarna från skolan, och för de som bor på U&ME HOTEL så avgår
bussarna från Skeppbron som ligger precis nedanför hotellet – se markör på
https://kartor.eniro.se/m/Z92OJ

LÖRDAG
För lördagens individuella tävling är tidsschemat anpassat så att de som ska åka i de olika bussarna ut till
tävlingen kan vara på tävlingsarenan ca två timmar före sin starttid.
I nedanstående schema anges vilka som har prioritet att åka respektive buss ut till tävlingarna. Om det t.ex.
står att prioriterade resenärer är startnummer 25-48 så är dom prioriterade i den bussen även före en
deltagare med lägre nummer (t.ex nr 23) som kanske vill åka lite senare än vad som anges i schemat. Men
då väljer man att chansa och har inte garanterad plats!
Ledare prioriteras alltid efter de tävlande ungdomarna och vi ber er som har många ledare att sprida ut era
ledare på de olika turerna på ett proportionerligt sätt.
Startnumren som anges är alltså slutsiffror i respektive nummerserie de olika klasserna.
På Hagaskolan kommer vi att ha en ansvarig funktionär som bockar av i startlista vilka som kliver på så att
det är de prioriterade numren som får åka i första hand. Totalt avgår fem turer från Hagaskolan med totalt
260 platser och det är 220 platser bokade för boende på Hagaskolan.
För avresande från Skeppsbron så sköter ni det själva i de berörda distrikten. Det är tre turer med
sammanlagt 155 platser som avgår från Skeppsbron och totalt är det 120 beställda platser för er som bor
på U&ME Hotel.
Väl framme i Västanbäck/Kassjö blir ni avsläppta ca 400 meter från arenan.

Här följer så schemat för resorna ut till tävlingen på lördag
Lördag
Buss 1
Buss 2
Buss 3
Buss 1
Buss 2
Buss 3
Buss 1
Buss 2

Tid
7.30
7.30
8.05
8.40
8.40
9.15
9.50
9.50

Resa
Från Skeppsbron till Kassjö
Från Haga till Kassjö
Från Haga till Kassjö
Från Skeppsbron till Kassjö
Från Haga till Kassjö
Från Haga till Kassjö
Från Skeppsbron till Kassjö
Från Haga till Kassjö

Prioriterade resenärer
Starttid 10.00-11.00 - startnummer 5-44 + ledare
Starttid 10.00-10.30 - startnummer 5-24 + ledare
Starttid 10.30-11.05 - startnummer 25-48 + ledare
Starttid 11.00-12.10 - startnummer 45-91 + ledare
Starttid 11.05 - 11.40 - startnummer 49-71 + ledare
Starttid 11.40-12.10 - startnummer 72-91 + ledare
Starttid 12.10 och framåt - startnummer 92 och uppåt
Starttid 12.10 och framåt - startnummer 92 och uppåt

För resan tillbaka från tävlingarna gäller följande på lördagen:
Bussarna avgår enligt schema från samma plats som avstigning skett på morgon/förmiddag. Här går alla bussar till
Hagaskolan eftersom vi räknar med att alla som beställt busstransport ska äta middag på Hagaskolan.
Det är viktigt att vi får ett jämnt flöde av resenärer tillbaka. Det går åtta turer med totalt ca 415 platser i bussarna
och det är ca 340 som beställt transport så i genomsnitt måste varje buss ha ca 42 passagerare för att det ska
fungera.
Vid påstigningsplatsen bildas kö inför varje avgång och det är påstigning efter köplats.
Vi vill också be alla att göra rent sina skor/stövlar efter bästa förmåga innan ni kliver på bussen.
Här är schemat för transporterna tillbaka till Umeå efter tävlingen på lördag:
Lördag
Buss 1
Buss 2
Buss 3
Buss 1
Buss 2
Buss 3
Buss 1
Buss 2

Tid
13.30
13.40
14.20
14.40
14.50
15.30
15.50
16.00

Resa
Från Kassjö till Hagaskolan
Från Kassjö till Hagaskolan
Från Kassjö till Hagaskolan
Från Kassjö till Hagaskolan
Från Kassjö till Hagaskolan
Från Kassjö till Hagaskolan
Från Kassjö till Hagaskolan
Från Kassjö till Hagaskolan

Resenärer
Fylls på i turordning efter köbildning
Fylls på i turordning efter köbildning
Fylls på i turordning efter köbildning
Fylls på i turordning efter köbildning
Fylls på i turordning efter köbildning
Fylls på i turordning efter köbildning
Fylls på i turordning efter köbildning
Fylls på i turordning efter köbildning

SÖNDAG
För söndagens tävlingar är busschemat ut till tävlingarna uppgjort så att de olika distrikten har ett givet
antal platser i de olika bussarna enligt nedanstående schema. Ni prioriterar alltså själva vilka som åker i de
olika bussarna som ni har platser i enligt schemat.
På Hagaskolan kommer vi att ha en ansvarig funktionär som bockar av så att rätt antal från respektive
distrikt kliver på de olika bussarna.
För avresande från Skeppsbron så sköter ni det själva i de berörda distrikten.
Väl framme i Västanbäck/Kassjö blir ni avsläppta ca 400 meter från arenan på samma plats som på
lördagen.

Här följer så schemat för resorna ut till tävlingen på söndag.
Söndag
Buss 1
Buss 2
Buss 3
Buss 4
Buss 1

Tid
6.50
6.50
7.00
6.50/7.10
8.00

Resa
Från Skeppsbron till Kassjö
Från Haga till Kassjö
Från Haga till Kassjö
6.50 från Skeppsbron, 7.10 från Haga
Från Skeppsbron till Kassjö

Buss 2
Buss 3

8.00
8.10

Från Haga till Kassjö
Från Haga till Kassjö

Resenärer
Göteborg 20 , Skåne/Halland 30
Medelpad 10, Ångermanland 8, Gotland 5, Sthlm 27
Örebro/Värmland 18, Östergötland 14, Västergötland 18
Sörmland 18, Skåne/Halland 2 , Sthlm 18, Västergötland 2
Göteborg 17 , Sörml. 11 , Skåne/Halland 22
Medelpad 8, Ångermanland 7, Gotland 3,
Örebro/Värmland 15, Östergötland 12, Västergötland 5
Sthlm 38, Västergötland 11

För resan tillbaka från tävlingarna gäller följande på söndagen:
Bussarna avgår enligt schema från samma plats som avstigning skett på morgon/förmiddag. Här går alla
bussar först till Hagaskolan för upphämtning av lämnat bagage och sedan vidare till järnvägsstationen
och/eller flygplatsen. Respektive distrikt åker samlat i möjligaste mån enligt schemat.
Vi vill också be alla att göra rent sina skor/stövlar efter bästa förmåga innan ni kliver på bussen.
Här är schemat för transporterna tillbaka till Umeå efter tävlingen på söndag:
Söndag
Buss 1
Buss 2
Buss 3
Buss 4
Buss 1
Buss 2

Tid
12.45
12.45
13.00
13.15
14.00
14.00

Resa
Kassjö-Haga/Tåg/
Kassjö-Haga/Tåg
Kassjö-Haga/Tåg/Flyg
Kassjö-Flyg
Kassjö-Haga/Tåg/Flyg
Kassjö-Haga/Tåg/Flyg

Resenärer
Sthlm 33 tåg, Medelpad 18 tåg
Sthlm 50 tåg
Ångermanland 15 tåg, Gotland 8 tåg, Sörmland 29 flyg
Skåne/Halland 54 flyg
Östergötland 26 flyg, Västergötland 24 tåg
Göteborg 37 flyg, Västergötland 12 tåg

För frågor om busstransporterna innan lördag kan ni vända er till Tjelvar Otterbjörk, arrangemangsledare,
på tjelvar@telia.com eller 0706-171730.
Kontaktperson för Umeå OK:s del under lördag och söndag och på plats vid Hagaskolan på
mornar/förmiddagar för utresorna till tävlingarna och i Västanbäck/Kassjö på eftermiddagarna för resorna
tillbaka till Umeå är Christian Spoerry, tel. 070-772 79 25.

