Surbullespelen 2018 – Tävlingsresa för aktiva födda 2004–2008
Helgen den 18–19 augusti arrangeras återigen den populära tävlingsresan ner till Norrköping och
Surbullespelen. Resan är mycket uppskattad och förra året lockade den fler än 110 aktiva ner till
Norrköpning, där det både tävlas och bor kvar vilket gör det till en social aktivitet. Detta år är det aktiva
födda mellan 2004–2008 som får åka ner. Tränare och lagledare åker med och bor med Tureberg,
självklart är föräldrar välkomna att följa med men får boka boende och mat på egen hand.
Tävlingen pågår under två dagar, vi kommer att bo kvar på Scandic Nord i Norrköping där man antingen
kommer att sova i rum och 3 eller i rum och 4 personer. Resan dit sker med bil, där tränare och ledare
får köra ner mot milersättning (betalas ut upp till senast 2 månader efter tävling mot uppvisad
reseräkning), sista datum för inlämning av reseräkning 19 oktober.
Tävlingsstart är beräknad till preliminärt 10.00 på lördagen, vilket innebär att avresan från Sollentuna
sker ca 06.30. Hemresa sker direkt efter tävlingens slut på söndagen.
Kostnaden för resan (resa, boende, middag lördag, frukost söndag) blir 600kr. Klubben bjuder på
lättare mellanmål båda dagarna, men ta med en ordentlig matsäck för lördagen, samt pengar för
lunchen under söndagen.
Anmälan sker till din tränare (ange födelseår, klass, grenar samt personbästa i löpgrenarna) senast
söndagen den 17:e juni. Betalningen på 600kr ska göras samtidigt till PG 27 74 03-2 och märkas med
”Surbulle+aktives namn+grupp” (ex. Surbulle-Daniel Cortobius-06Turkos). Ingen betalning betyder att
man inte får åka med. Först när betalningen är gjord är anmälan fullföljd. Respektive träningsgrupp
sköter sedan anmälan av grenarna till tävlingen.
För att få delta på resan ska medlems- och träningsavgiften vara inbetald till klubben.

Datum: 19-20:e augusti
Plats: Norrköping
Avresa: 06.30 Övre parkeringen, Arenavägen 5, Sollentuna
Anmälan: Till gruppens tränare
Kostnad: 600kr, betalas till PG 27 74 03-2 (sista anmälningsdag 17:e juni)

Mer information om resan kommer att skickas ut till tränarna samt läggas upp på klubbens hemsida i
början av augusti. Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta
träningssamordnare, klara.hallerfors@turebergfriidrott.se

Välkommen med din anmälan till en härlig helg i Norrköping!
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