Första infon inför SM i Arvika för oss i Norrbotten
Vi blir 50 personer i bussen som startar från Råneå torsdagen den 27 februari klockan 18.00. Ni från
Tornedalens SFK ansluter i Råneå. Vi fortsätter till Luleå och tar upp där på Coop arena runt 18.35.
Resan med buss fortsätter sedan söderut. I Norrfjärden stiger några på. Sedan avslutar vi
påstigningen i Piteå på busstationen runt 19.22.
På bussen som har totalt 59 platser roar vi oss gemensamt /tillsammans under kvällen/natten
söderut. Jag hoppas att du har något att delge oss övriga. Kanske historieberättande , videofilmer
eller olika former av tävlingar.
Vi kommer att ta med oss egen förtäring, men vi stannar för vid någon vägkrog för kraftigare
matintag under kvällen/natten. Sedan fortsätter vi mot Arvika.
Vi förväntas att anlända till Arvika under förmiddagen fredagen den 28 februari. Eftersom vi kommer
att bo på olika håll i stan lämnar vi av passagerarna i lämplig ordning.
Vi från Råneå bor på Scandic som tillika är hotell för avhämtning av startkort. Jag (Stig) hämtar ut
startkorten för hela distriktet under fredagseftermiddagen. Din klubb hämtar sedan under kvällen
eller på lördag på tävlingsplatsen ditt startkort.
Transport till tävlingsplatserna blir sedan med vår buss, både lördag och söndag. Tid för det bör bli
runt 08.00 på lördag samt 07.30 för söndagen.Dessutom tar de oss från tävlingsplatsen på lördag in
till Arvika . Tid för det beror på hur vi lyckats. Minst lika många medaljer som i år förväntas.
Varje klubb ordnar sedan övernattning och matintag i Arvika under helgen. Jag tar gärna emot info
om hur ni klubbvis tänkt detta.
Läs igenom inbjudan från klubbarna vilka möjligheter som finns.
På söndag den 1 mars avgår bussen så snart det går. Jag ska försöka utverka att vi kan duscha och
byta om inne på Scandic innan vi beger oss norrut.
Vi beräknas sedan var hemma i våra samhällen före 08.00 på måndag den 2 mars.
Saknar du någon info vänd dig i första hand till din klubb eller direkt till mig.
Stig Granström
Tävlingsledare Norrbotten

