
 

 

 

 

FÄLTLUNCH Vi kommer erbjuda varm fältlunch till en kostnad av 80 kr som kommer 

faktureras i efterhand. Lunchen kommer vara köttbullar respektive lasagne 

under lördag och söndag. Dryck kommer serveras. Maten kommer vara 

portionsförpackad och bestick ingår. Tänk på trängsel och håll avstånd vid 

avhämtandet. 

GM-DELTAGARE GM-deltagare anmäler fältlunch genom att respektive distrikt mailar in en 

lista med alla namn senast 6 aug till gm2021orientering@gmail.com 

Exempel: Distrikt: Göteborg 

Namn klass Lördag Söndag Specialkost anmäld via länk 

www.sleveneleven.se/specialkost 

Kalle 

Svensson 

H13 X X X 

Eva Larsson Ledare X X  

    

PUBLIK Även publikdeltagare kan förbeställa fältlunch lördag och söndag. Det görs i 

Eventor i samband med anmälan. 

SPECIALKOST Anmäl först via Eventor eller Distriktsledare. Specialkost skall anmälas 

individuellt på denna länk och med denna instruktion. Om inte detta 

forumlär är ifyllt kommer vi inte kunna leverera någon specialkost, utan det 

blir köttbaserad lunch, så även vegetariskt eller vegansk lunch måste 

beställas via detta formulär. Leverantören hälsar  att deras rutiner kring 

specialkost till sina skolelever är noggranna och därför är momenten viktiga 

även för tävlanden som har födoämnesallergier eller intoleranser. 

Instruktion: 

 Besök vår leverantörs hemsida www.sleveneleven.se/specialkost 

 Anmäl ert behov av specialkost genom att fylla i formuläret 

 Ange namn samt telefonnummer 

 Ange OL-Tävling där det stor Skola samt datum där det står Avd/klass 

 Kryssa i det som helt skall uteslutas ur kosten 

 Ange epost 

 Ladda upp ett tomt dokument istället för journalutdraget (annars kommer 

man ej vidare) 

 Skicka in 

 
Götalandsmästerskapen 21-22 augusti 2021 

PM Fältlunch 
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