
Program Pure MTB Lappland, den 12-15 september, 2013 
 

 

Med reservation för ändringar.  

Eventuella ändringar i programmet meddelas vid Campinformationen i foajén.                  
     

TORSDAG 12 september 
 

12.00–15.00  Pure MTB Lappland 2013 startar, mycket välkomna! 
12.00–15.00  Incheckning och kravmärkt lunchbuffé serveras i restaurangen. 
 
14.00 & 15.00  Samling vid STF Abisko Turiststations entré, för MTB aktivitet 
14.00–18.00  MTB aktivitet med instruktörer, partners och leverantörer 
 
18.00–20.00  Middagsbuffé med dessert serveras i restaurangen.   
20.00–22.00   Välkomstmöte, föreläsningar och underhållning i storstugan! 
 Därtill gruppindelning och information inför morgondagen. 
  
Efter kvällens föreläsningar sitt gärna kvar och mys framför brasan, byt erfarenheter med andra 
deltagare eller kanske gå till sängs och ladda inför morgondagen… 

__________________________________________________________________________ 
 

FREDAG 13 september 
 
07.00-09.30  Kravmärkt frukostbuffé serveras i restaurangen. Gör eget lunchpaket att  

ta med dig till din aktivitet. 
 
07.30-08.00  Campinformationen i foajén öppen. 
08.30  Samling för MTB tur. Bege dig till din grupps samlingsplats för dagens  

äventyr! Se info. vid Campinformationen i foajén.  
09.00-17.00      MTB aktivitet. 
 
18.00–20.00  Middagsbuffé med dessert serveras i restaurangen.   
20.00–22.00   Föreläsning och underhållning av inbjudna gäster och partners! 

Därtill gruppindelning och information inför morgondagen. 
 

Efter kvällens föreläsningar sitt gärna kvar och mys framför brasan, byt erfarenheter med andra deltagare eller 
kanske gå till sängs och ladda inför morgondagen… 
_______________________________________________________________________________________ 

LÖRDAG 14 september 
 

07.00-09.30 Kravmärkt frukostbuffé serveras i restaurangen. Gör eget lunchpaket att  

                       ta med dig till din aktivitet. 
 

07.30-08.00  Campinformationen i foajén öppen. 
08.30  Samling för MTB tur. Bege dig till din grupps samlingsplats för dagens  

äventyr! Se info. vid Campinformationen i foajén.  
09.00-17.00      MTB aktivitet. 
 
18.00–20.00  Middagsbuffé med dessert serveras i restaurangen.   
20.00–22.00   Föreläsning och underhållning av inbjudna gäster och partners! 

Därtill gruppindelning och information inför morgondagen. 
 

 _______________________________________________________________________________________ 

SÖNDAG 15 september 
 
07.00-09.30 Karvmärkt frukostbuffé serveras i restaurangen. Gör eget lunchpaket att  
                       ta med dig till din aktivitet.   

 
07.30-08.00  Campinformationen i foajén öppen. 
08.30  Samling för MTB tur. Bege dig till din grupps samlingsplats för dagens  

äventyr! Se info. vid Campinformationen i foajén. 
09.00-15.00      MTB aktivitet.  
10.00 Utcheckning.   
12.00–14.00  För dig som är på plats i Abisko och inte ute på aktivitet, serveras en  

Kravmärkt lunchbuffé i restaurangen. 
17.00  Pure MTB Lappland 2013 avslutat 


