”Vi var alltså på väg till VM-äventyret. 900 mil österut. 17 spelare ihopskrynklade i Aeroflots flygstolar som bara är bekväma för ”Pinnen” Ramström
från Karlstad. Ingen vågar drömma om VM-guld.
Inte ens snacka om det i sömnen”.
Svenska landslaget, 1981

Chabarovsk 2015

ÅTERKOMSTEN
Med Stefan Karlsson och Pelle Togner
1981 blev 17 svenska hjältar guldmedaljörer i bandy för första gången. Platsen var
Leninstadion, Chabarovsk. 2015 är det dags igen, världsmästerskapet är tillbaka där
segertåget en gång började för det svenska herrlandslaget.
Följ med VM-hjältarna Pelle Togner och Stefan Karlsson på en oförglömlig resa långt
bort i Sibirien. Det är dags att återta titeln.
”Ni får inte kalla det här området för Sibirien. Det här är Fjärran Östern”.
Guide i Chabarovsk, 1981

Måndagen den 30 mars till söndagen den 5 april
I priset ingår:
Flygresa t/r ekonomiklass Sthlm – Chabarovsk
Transfer flygplats – hotell t/r
Transfer hotell – arenan
Visumhantering
5 nätter i dubbelrum, Intour Chabarovsk
Dagstur med guide i Chabarovsk

3 middagar
VIP-biljetter till samtliga bandymatcher
Matchtröja, replika från 1981
Reseledning av SBF med Stefan Karlsson
och Pelle Togner i spetsen

Pris: 14 995:-

Preliminärt program
Måndagen 30 mars
11.50 Avresa från Arlanda
Tisdagen 31 mars
Incheckning på Intour – Khabarovsk
Sverige – Ryssland under kvällen
Onsdagen 1 april
Kvartsfinaler
Vi träffar Jonas Claesson och några spelare i vårt landslag
Torsdag 2 april
Semifinaler
Gemensam middag på klassisk rysk restaurang
Fredag 3 april
Spelfri dag. Utflykter i Chabarovsk, bl.a. besök på Leninstadion där VM-guldet 1981 bärgades.
Gemensam aktivitet på kvällen där Svenska Spel bjuder på middag.
Lördag den 4 april
Bronsmatch
Finalmatch
Gemensam middag på kvällen
Söndag 5 april
13. 15 Avgång från Chabarovsk
19.00 Landar på Arlanda
Vi behöver din bokning senast den 15 januari 2015. Det finns ett begränsat antal platser, först till kvarn.
Vid bokning behöver vi ditt fullständiga person- och passnummer. Ditt pass behöver vara giltig i sex månader
efter hemresa. Visumansökan hanteras av SBF, mer information om detta ges efter anmälan.
Resan blir av vid minst 18 bokningar.
Bokning och frågor kring resan och dess innehåll ställs till:
Fanny Nikula, fanny.nikula@svenskbandy.se, 08-699 63 47

Välkommen att resa med oss på Svenska Bandyförbundet och VM-stjärnorna från 1981.

”6-1 är ett faktum. 35 000, nästan, tror jag, hyllar med sitt jubel – Sverige!
Slokörade sovjetspelare försöker nästan krypa under isen när de ska lämna Leninstadion. De buas ut. Hånas. Plavunov gråter. Hemmasonen Lazarev gråter. Lomanov
gråter.”
Erwo Karlsson om premiärmatchen mot Sovjetunionen, 1981
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