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Hej igen, 
Björn Runströmer, JUST 4 FUN, och VM-Kansliet Stockholm informerar! 
 
Det börjar närma sig spelen i Belfast i sommar, 177 dagar kvar i dag, 5/2. 
 
Våra Nordirländska kamrater i Belfast har en mycket hög ambition att göra dessa till de 
absolut bästa spelen! De är otroligt vänliga och tillmötesgående i alla avseenden. 
 
Ett mycket viktigt datum är den 15 mars för alla som har tänkt sig att åka till WPFG  
och som ännu inte har bestämt sig för att delta eller bokat in sig. 
Efter den 15 mars kommer alla priser att gå upp med anledning av att SAS ska ha besked  
på alla våra gruppbokningar. Bokningar efter detta datum medför att  flygpriserna blir till 
dagspriser och inte till samma förmånliga bokningsvillkor och bagagevikter som tidigare. 
 
Hör av Er och ge information till Era kamrater och kollegor som funderar på att åka till 
Belfast att snabba på och boka in sig före den 15 mars! 
 
Vi har idag följande flygpaket kvar. 
 
-LÅGPRIS: Youth Hostel. 6-12 bäddsrum. frukost. Pris: 7 -10 dygn fr. 4.400:- 
 
-MELLANPRIS: Några få rum kvar på mysiga guesthouses, frukost Pris: 7 -10 dygn fr.5.795:- 
 
-HOTELLPRIS: Dubbel på vårt huvudhotell, Malone Lodge, frukost: Pris 7-10 dygn fr.7.625:- 

 Rum på hotell Jurys Inn i Belfast centrum, frukost. Pris 7-10 dygn fr. 6825:- 
 
Priser ovan med flyg fr. Stockholm inkl. transfer. Övriga priser, se bifogad prislista 
 
Tävlingar  & grenar. Se bifogad länk. 
  http://www.2013wpfg.com/competitors.aspx  
 

-Queens Sportanläggning. www.queenssport.com 
 En fantastiskt fin träningsanläggning som ligger ca 10-15 min gångväg från Malone Lodge 
 Hotel och övriga boenden. (Ej Jurys Inn)  
 Här har alla svenska deltagare rabatt mot uppvisande av Registration badge, 6£/gång. 

http://www.2013wpfg.com/competitors.aspx
http://www.queenssport.com/


Angående invigningen så finns det inget 100% besked. Preliminärt gäller den 1 augusti  
vid 18.00-tiden. För att vara säker på att kunna vara med på invigningen, som är en  
mycket trevlig tillställning, så ska man åka den 31.7. 
Om ni väljer att flyga den 1 augusti och den preliminära tiden för invigningen den 1 augusti 
står fast så bör ni hinna med att registrera er och delta i invigningen. 
 
Välkomst - & informationsmöte för alla svenska deltagare 
Vi kommer att ha två informationsmöten om spelen både den 31 juli och den 2 augusti för  alla 
svenska deltagare. Mer information om plats och tid meddelas vid ankomsten. 
 
Idrottsvänner! 
Det är mycket hög tid för att boka flyg och boende nu. 
 
Kontakta  mig  (Björn)  om Ni  har  frågor  eller vill få information om vilka möjligheter som finns 
 för att ordna ”bästa arrangemanget” för Dig/Er under WPFG i Belfast. 
Vi  kan säkert hjälpa till även om inte någon av alla våra flygavgångar  från Stockholm, Göteborg  
eller  Köpenhamn passar er. 
 
Vi har träffat organisationen och värdarna  i Belfast för avstämning av alla arrangemang och  
inkvarteringar. 
 
 
Med vänlig hälsing 

 
Björn Runströmer 
JUST 4 FUN 
 
Office:  +46 – 8 96 95 17 
Cell:      +46 – 732 50 20 17 
Nyckelvägen 11 
191 49 SOLLENTUNA 
 

 

 

Kontakta gärna någon av oss för mer information! 
 
VM-Kansliet Stockholm 
 
Yngve Letterholt   073-97 31 460 
yngvefire@yahoo.se 
 

Jan Johnson, JAJ, StorStockholms Brandförsvar, 08-454 87 37, 070-764 87 37 
jan.johnson@storstockholm.brand.se 
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