Gemensam resa till Riksfinalen 2017 18-19
februari
NNSSF försöker ordna gemensam resa med nattåg och boende till Riksfinalen i skidskytte för
ungdomar och ledare/föräldrar. Vi åker ned torsdag 16/2 och hem söndag 19/2
I Riksfinalen tävlar regionerna mot varandra, klasserna är HD 12-13, HD 14-15. Individuella tävlingar
och stafett. Om vi inte får ihop egna lag så finns det möjlighet att åka i mixlag som sätts ihop av åkare
från andra regioner.
Resa: Vi reser med SJ Nattåg i 6 bädds liggkupé från Luleå/Boden. Restiderna passar mycket bra då
man kommer fram tidigt fredag morgon och åker tillbaka söndag eftermiddag och kommer tillbaka till
Norrbotten tidigt måndag morgon.
– Nedresa torsdag 16 februari Luleå ?, Boden ?, Älvsbyn ? ankomst till Uppsala ?
– Hemresa från Uppsala söndag 19 februari ? ankomst till Älvsbyn ?, Boden ?, Luleå ? måndag
morgon.
I Uppsala hyr vi minibussar för vidare transport till Hallstavik där tävlingarna går.
Boende: Vi bor i Carl Wahrens gymnasium? på hårt underlag, ta med något att ligga på/ i/ under.
Mat: Möjligt att beställa matlådor och kamratmiddag? Meddela ev. behov av specialkost till Magnus
Berglund I 19 IF Skidskytte.
Ta med egen frukost till tåget på fredag morgon eller pengar att köpa frukost på tåget.
Anmälningar: Alla anmälningar till Magnus, ange även om du vill delta i stafettlag.
Intresseanmälan: Senast 2016-12-31 till Magnus Berglund, 070-510 39 68.
E-post: magnus.berglund@fmv.se
n_svartbyn@hotmail.com
Vallning: Vi hjälps åt att valla, skidorna skall vara vallade med lämplig glidvalla så att det räcker att
toppa med kloss eller motsv.
Utrustning: Något att sova på, sovsäck etc. Handduk, ombyten, frukost till tåget, pengar.
Märk vapen, skidor, stavar och kläder så att inget försvinner.
Ammunition får man själv ansvara för att ta med.
Aktiva:

Ledare/ Föräldrar:

Finansiering SSSF och NSSF kommer att sponsra ekonomiskt med en ledare per klubb och
ungdomarna med resa och boende och delar av maten. Genom att Klubbarna söker ett bidrag via
Idrottslyftet (Rekrytera och behålla) från NIF/VIF för varje deltagare ser det ut som att vi kommer
kunna finansiera större delen av resan. Övriga föräldrar följer med på resan till självkostnadspris som
är på ca 1 000 kr/förälder för allt (avser resa, boende och mat, exakt summa vet vi när allt är betalt).

