PM för Världsungdomsspelen 7-9 juli 2012 i Göteborg
21 aktiva, 3 ledare och en förälder (totalt 25 stycken) från Skellefteå AIK
Friidrott kommer att åka till Världsungdomsspelen på nya Ullevi i Göteborg.
De som aktiva som åker är
Robert Lindberg
Johanna Panboon
Evelina Nilsson
Ludwig Sjödin
Frida Norlund
Isabelle Nilsson
Emmelie Pettersson

Mattias Lindberg
David Andersson
Elvira Lindström
Albin Broman
Hannes Burman
Linnea Vidmark
Amanda Nilsson

Dennis Wikström-Roos
Sebastian Eriksson
Fanny Panboon
Henrik Granlund
Gustav Burman
Alva Wästerby
Ebba Broman

De ledare som åker med är
Niklas Wiklund
Christer Sjödin
Emma Granlund

070-681 46 28
070-607 25 48
070-243 97 57

(ska också själv tävla)

Information om tävlingen (inbjudan, tävlings PM, tidsprogram, deltagarlistor
mm) kommer löpande att läggas ut på tävlingens egen hemsida som ni hittar på
http://vuspelen.web.surftown.se/index.php
Läs framförallt igenom tävlings PM:et när det publiceras. Där finns all viktig och
intressant information om själva tävlingen.

Resan fram och tillbaka
Vi kommer att åka nattåg båda vägarna mellan Bastuträsk och Göteborg. Vi har
bokat 4 egna liggvagnar á 6 platser samt en extra plats i en annan.
Resan ner
Tors 5/7
Fre 6/7

19.30
19.45
20.59
11.30

Samling på Skellefteå busstation
Buss till Bastuträsk
Tåget avgår från Bastuträsk
Beräknad ankomst till Göteborg

18.30
08.23
09.40

Tåget avgår från Göteborg
Beräknad ankomst till Bastuträsk
Beräknad ankomst till Skellefteå Busstation

Resan hem
Mån 9/7
Tis 10/7

Boende
Vi kommer att bo på Spar Hotel i Majorna som ligger ca 5 km från Ullevi. Stor
frukostbuffé utlovas och ingår. Hotellet har en egen hemsida som ni kan besöka
http://www.sparhotel.se/hotell/majorna/
Vi har bokat 11 stycken dubbelrum (Panboons bor på annat håll) och
rumsindelningen är redan klar och meddelas på resan ned.
Mellan hotellet och tävlingsarenan kommer vi att åka spårvagn (spårvagn 3). Det
finns ett tredygnskort för 140 kr som kan vara värt att inhandla. Då får man åka
hur mycket man vill inom Göteborgs kommun.

Packning
Ni vet säkert alla vad ni ska ta med er. Kom dock ihåg att ta med er spikskor,
joggingskor, tävlingsdräkt, klubboverall, regnkläder, vattenflaska, necessär, ev.
mediciner, handduk, duschartiklar och ombyte.

Kostnad för deltagande
Egenavgiften för resan är som tidigare meddelats 2 500 kr. I detta ingår resa,
uppehälle och startavgifter. Alla tävlande och ledare har fri entré till Liseberg.
Egenavgiften betalar ni in till SAIK:s bg 530-6923 senast 20 juni.
Märk inbetalningen med VU2012 + ert namn.
Tänk på att ni måste ta med er egna pengar som ska räcka till mat,
spårvagnsresor, eventuella åkpass på Liseberg och till övriga egna inköp.

Grenanmälan
Sista anmälningsdag till arrangören är den 15 juni. Om ni inte har anmält till
kansliet vilka grenar ni vill vara med i så måste ni göra det senast 14/6.

Hör av er till någon av ledarna eller till Thommy på kansliet om ni har frågor.

/Christer S

