
Hej alla föräldrar i åk 5-6! 

Stafettkarnevalsresan närmar sig med stormsteg. Vi tränar växlingar och era elever lär sig 

snabbt! I morgon fredag far vi till Bennäs och tränar växlingar. Jag återkommer med den 

slutliga tidtabellen, tillsvidare räknar vi med tidig start tidigast 04.00 tidigt fredag morgon. 

Resan är ju dyr, ca 163 €/person men tack vare stora bidrag från hem och skola samt andra 

kan vi klara resan med en självfinansiering på 30 €/person. Två syskon: 50 €. Är summan ett 

problem kan ni meddela vilken summa som fungerar för er. Givetvis följer alla med i vilket 

fall. 

Budget - Stafettkarnevalsresa 
   Per person Antal pers Totalt 

Buss 50 € 15 750 € 

Övernattning 30 € 15 450 € 

Heureka 10 € 15 150 € 

Borgbacken 36 € 15 540 € 

Mat*** 37 € 15 555 € 

        

Totalt 163 €   2 445 € 

    

    Finansiering       

Hem och skola     500 € 

STV*     800 € 

SFV**     500 € 

Skolan     305 € 

Självfinansiering 30/pers. 50/ 2 syskon   340 € 

        

        

      2 445 € 

* Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland 

** Svenska Folkskolans Vänner 
 *** 3 varma måltider kvällsbit, mellanmål 
  

Man kan betala nu, men det går också bra att betala i efterskott. Allt det som anges ovan är 

inkluderat. Inga egna pengar behövs egentligen, men givetvis är det tillåtet att ha med 

fickpengar. Vi kommer att ha ca 1 h för shopping på stan. Undvik ändå att ta med några stora 

summor. 

 

 

 



I detta skede är den preliminära tidtabellen som följer.  

Start ca 4. Vi håller paus vid Juustoportti där man kan få lite frukt och annat mellanmål 6.30. 

Ca 9.45 stannar vi i Lempääla utanför Tammerfors där vi får äta en varm måltid med t.ex. 

mos och köttbullar (buffet). Vi anländer ca 12.15 då det blir inmarch 12.50. Efter det far vi 

mot Heureka där vi är ett par timmar och där äter vi varm mat ca 14. (Vi kan inte äta senare 

eftersom restaurangen stänger. Sedan far vi tillbaka mot stadion ca 16 och det är dags för 5 x 

80 m mixed. Lag 2 springer i heat 1 (bana 6) som har upprop 18.35 och lag 1 lite senare med 

upprop 19.08: 

Heat 1 upprop klockan 18:35, start klockan 18:50  

1 Saxby skola (3) 2 Grännäs skola (3) 3 Klemetskog skola 4 Yttermark skola  5 Billnäs skola 

(2) 6  Bäckby skola (2) 7  Pojo kyrkoby skola (2) 8  Virkby skola (3)  

Heat 12 upprop klockan 19:08, start klockan 19:23  

1  Forsby skola i Lovisa (4) 2 Billnäs skola (3) 3 Lahden ruotsinkielinen koulu 4  Tessjö skola 

5 Pjelax skola 6 Bäckby skola 7 Saxby skola (2) 8 Petalax skola (2)  

Då vi är sprungna far vi småningom till hotellet. Där får vi ännu en medhavd kvällsbit. Man 

har också möjlighet att shoppa lite mat själv. Det finns spis, kylskåp och mikro i rummen. I 

rummen eleverna har finns även bastu. 

Efter att ha sussat gott har vi tidig väckning ca 7 och vi äter hotellfrukost. Sedan far vi 

antagligen mot Helsingfors stad där vi har lite stadsrundtur samt shopping i 60 minuter. Efter 

det äter vi inne i stan (Rax) och sedan far vi till Borgbacken till 13 då portarna öppnar. 16.00 

börjar vi resan hemåt och vi är hemma ca 24 natten mot söndag. Vi pausar längs vägen, med 

möjlighet att få frukt, eller smörgås som vi gör själv. Man kan också köpa sig nåt smått 

eventuellt, men det blir ingen varm mat efter 12 på lördagen. 

Det här är grundplanen. Vid behov justerar vi den p.g.a. väder eller annat.  

Hör av er om  ni har frågor 0504004234. MVH Tore 

 

 

 

 

 

____________________ betalar ____ € kontant den ______ 

(eller) betalar _____ € till konto FI84 5567 2410 0042 20. Viktigt att ni då anger Märke 1501 

Bäckby skolas insamlingskonto den _______ .  


