Inbjudan till HÖGLANDSBOJEN
och

SM i Nordisk lagkapp
samt ungdomsklass och individuell gren 50m bogsering/25m bojsim

6 OKTOBER 2018
PLATS:

Eksjö simhall

ANMÄLAN:

Dick Jonzon
dickjonzonlutra@hotmail.com

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 september.
STARTAVGIFT:

1300:-/LAG 450:- för medåkare
I avgiften ingår lunch (lördag), frukost (söndag) och logi på 		
hårt underlag i simhallen.
För ungdomar under 18 år ingår pizza och Bowling på 		
lördagkvällen.

OBS! på kvällen/banketten så ingår inte middagen i anmälningsavgiften. Vi kommer att äta Tapas
på hotell Vaxblekaregården. Du kommer att få en välkomstdricka när du kommer, men sedan är
middagen till självkostnadspris. Deras Tapas meny är vida känd och anses av många vara något
utöver det vanliga.
Lag som ej betalt innan tävlingens start äger ej rätt att deltaga.
ANMÄLAN ÄR BINDANDE. Vid bortfall sker ingen återbetalning. Betalning sker i samband med
anmälan, senast 23 september via postgiro 49 54 99-6 eller bankgiro 970-9411

FÖRLÄGGNING:

Livräddarstandard i anslutning till simhallen ingår (skola eller budosal)
Önskar du bo på hotell rekommenderar vi i första hand hotell 		
Vaxblekaren, det är även där kvällens SM middag kommer att vara.

TÄVLINGSKLASSER:

SM status från Svenska Livräddningssällskapet i dam och herr klass 		
för seniorer. Mixade lag tävlar i herrklassen.
SM medaljer kommer att delas ut under middagen på Vaxblekaren.

Höglandsbojen:

Individuell gren 50 m bogsering, herr och dam.
Ungdomsgren 25 m bojsim, pojkar och flickor max 16 år.
Nordisk lagkapp ungdom: frivillig sjukvård,
dockan ligger på 15m, bojkast 7,5m i övrigt som vanligt.

TÄVLINGSSTART:

Samling

10:45 i EBK-stugan bakom simhallen

Sjukvård

c:a 11:00

Insimning

14.00

Sim moment 15:00

KVÄLLSAKTIVITET:

Tapas middag med prisutdelning, OBS maten ingår EJ i 				
anmälningsavgiften.
För ungdomarna erbjuds det bowling och pizza.

PRISER:

Medaljer i ungdomsklasserna och de individuella grenarna i 			
Höglandsbojen. SM-plaketter till seniorer placering 1-3 i dam 			
respektive herrklass.

ÖVRIGT:

Vid anmälan, tänk på att meddela om eventuell särskild kost. Om 		
ni önskar övernattning samt om ni är med på kvällens bankett.
Detta meddelar ni på anmälningsblanketten där ni fyller i antal personer i
respektive ruta.
Var god kontakta enligt ovan. Medtag gärna eget hänglås till 		
omklädningsrummet. Ändringar i tidsplaneringen kan ske beroende på
antalet anmälningar. Detta meddelas i sådana fall senast en vecka innan
tävling till den person som anmäler laget/klubben.

ANMÄLNINGSBLANKETT
Vi anmäler följande lag till SM i Nordisk lagkapp/ HÖGLANDSBOJEN 6/10 2018
För deltagande i individuell gren anmäl tid i rutan för respektive deltagare.
Klubb:_________________________________________________
Kontaktperson:__________________________________________
Adress:________________________________________________
Telefon/email:___________________________________________
						Nej		Ja, antal personer
Övernattning fred – lördag 			
Övernattning lördag – söndag.
Antal personer till pizza/Bowling
Antal personer till bankett/Vaxblekaren
(välkomst dricka ingår på Vaxblekaren i övrigt betalar du själv din mat)
										För jämnare heat
										Skriv anmälningstid i rutan!

Lag 1: ______________________________________________ 		

50 m bogs.

25 m bojsim

Deltagare:____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________					
Lag 2: ______________________________________________ 		
Deltagare:____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Lag 3: ______________________________________________ 		
Deltagare:____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Antal medåkare (skriv även medåkarens respektive namn) _______________________________
Anmälan skickas till:
dickjonzonlutra@hotmail.com
Senast den 23 september.

