Information till alla som kommer att tävla säsongen 2018
Nedan följer några rutiner inför anmälan till tävling och vem som är
ansvarig.
Helena Kask sätter upp aktuell anmälningslista på klubbens anslagstavla, tävling. På listan ser ni
ett datum då den tas ner. Ulrika Andersson anmäler och bokar beställda luncher. När Ulrika är
klar med anmälan betalar Eva Waara och drar ut anmälningslistan, hänger upp den aktuella
anmälningslistan på klubben.
Läs noga igenom inbjudan till aktuell tävling för att se vilka distanser och klasser ni kan anmäla
er till. Kryssa i om ni vill beställa lunch, behöver hjälp med transport och ev. boende. Skriv
noggrant så blir det enklare för Ulrika när hon anmäler.
Betalning lunch: Helena tar emot betalning för din beställda lunch om det inte står någon annan
på anmälningslistan. Det går bra att swisha Helena. Betalning skall ske direkt efter att du bokat
lunchen. När alla har betalt sin lunch sker en överföring till klubben.
Boende: Klubben bokar och står för kostnaden i Hofors. Vi bor i Fjällstugan och man tar med sig
egna sängkläder och handduk. SUC/JUC finalen i Lidköping, vi bor på Filsbäcks Camping i små
stugor och man tar med sig egna sängkläder och handduk. SM Luleå, se info nedan.
Transport till tävlingar sker oftast gemensamt. Påsen och Rörmontage har genom åren varit
generösa och stått för transportkostnaden, om han eller Hampe åker med till tävlingen.
Kommunicera alltid med tränarna om hur ni löser transporten.
Idag vet vi att ingen av tränarna kommer att åka till Malmö på SUC/JUC tävlingen den 30/6-1/7.
Anmälningslista kommer att sättas upp som vanligt men viktigt att ni då ordnar med transport
och ledare.
Vänd er alltid till någon av oss beroende på fråga, så löser vi allt på bästa sätt.
Helena Kask 070-644 69 87
Ulrika Andersson 073-962 42 64
Eva Waara 070-544 89 22
SM Luleå: Vi bor tillsammans på Hotell Örnvik och Konferens. Klubben står för alla kostnader för
de aktiva som tävlar under veckan.
Är det fler som vill bo med klubben så anmäler du det till Eva så snart som möjligt
eva.vaara@nykoping.se. Är du aktiv behöver du inte meddela Eva.
Vi har prel. bokat 10st rum.
3-bäddsrum 900kr/natt & rum inkl. frukost.
Sportmiddag 95kr/person inkl. måltidsdryck

