
Skogsløpet 2011 og servering.

Utover kaffe med noe attåt på en av postene under lørdagens løp, inngår
det ingen organisert matservering under Skogsløpet. Dels fordi erfaringen
tilsier at mange ønsker å lage maten sin selv, men også fordi det rett og slett
ikke er kapasitet på stedet til å dandere en felles bankett for så stort antall
deltakere som vi forhåpentlig blir. Så hva gjør de som av en eller annen grunn
vil/må ha føden servert? Her er flere valg, først hva som står i innbydelsen om
hva Grimsbu Turistsenter kan tilby:

Vi har kafeteria med servering av frokost ( 75,- pr person), lunsj (fra 70,-
til 150,-) og middag (fra 80,- til 160,-).

Vi kan sette fram middags-buffet hvor man forsyner seg selv. Pris kr
175,-. Sitteplasser til 120,- personer.

I tillegg har vi selskapslokaler med mulighet for åpen bar. Lokalet tar 80
personer, og vi har alle rettigheter.

Dette er altså  Turistsenterets tilbud, og må avtales med dem. Noen av dere har
sammen med løpskontingenten også innbetalt for middags-buffet, dette vil enten
bli tilbakebetalt eller overført til Turistsenteret. For dere dette gjelder, ta
kontakt med oss for nærmere avtale.

For de som ønsker noe mer kulinarisk under lørdagen løp, kan velge å bruke
verdikupongen for kaffe og kake (ligger i startmappen) til delbetaling av en
seterlunsj eller seterbuffet på Romsdalssetra, der det vil bli en lengre stopp.

Lunsjen består av: Rømmegrøt, skjørost og rømme med spekemat, flatbrød
og drikke, til pris av kr 175,-

De som vil forsyne seg selv, kan velge seterbuffet. Denne  består av det
samme som lunsjen med tillegg av nystekte rømmevafler, pjalt, soingrøt, diverse
oster og rabarbrasyltetøy.  Pris kr 250,- (Anbefales!)

Verdikupongen gir altså fratrekk på disse prisene, men vær så snill å avtale
serveringen på forhånd, da de trenger noe forvarsel på omtrentlig antall. Er
dette interessant lager vi en bestillingsliste for oppslag på Turistsenteret med
frist fredag kveld, eller om dere sender beskjed til: arve@oldbmw.de så kan vi
formidle dette videre.

Her er også gode fiskemuligheter for de som ønsker å fange maten selv. Vi
skal forsøke å skaffe til veie noen fiskestenger til utlån, men kan ikke garantere



dette. De som vil kan ta med eget utstyr, vi lover og ordne med korttids
fellesfiskelisens. Bonuspoeng loves til den beste.

Romsdalsetra, som ligger ca 18 km fra Grimsbu, har også muligheter for
overnatting. Interesserte kan kontakte Gun på telefon: 473 69 819 eller 62 48
74 20

Det vil bli trukket ut to vinnere av hver sin seterlunsj blant de påmeldte før
1. juni!

God appetitt!

Spørsmål: arve@oldbmw.de eller 918 81 003


