NYHETER ▪ TÄVLING ▪ SAMVARO
Kom för att tävla eller som du är. Ta del av senaste nytt i Livräddarsverige!
Likt i fjol kombinerar vi Tylösandspokalen med kick-off inför sommaren 2018.
Ta del av nyheter inom livräddningen och från riksorganisationen
Svenska Livräddningssällskapet samt information från våra olika bevakningsstationer.
Tävlingen i nordisk lagkapp genomför vi under lördagen.
Välkomna!
Fredag kväll:
 Ankomst, aktivitet och skönt häng
Lördag:
 Senaste nytt om livräddning från SLS- Mikael Olausson, områdesansvarig livräddning/säkerhet SLS
 Drönarprojektet och utbildning av piloter i Tylösand- Karin de Michiel, bevakningschef Tylösand
 Hur användning av våtdräkt kan orsaka lungödem p g a simning / vattenaktiviteterså kallat SIPE (Swimming Induced Pulmonary Edema)- Fredrik Wickbom



Lunch (Tylöhus) & Första hjälpen-bana




Tävling nordisk lagkapp Halmstad Arena bad & prisutdelning
Middagsbuffé Tylöhus

Söndag förmiddag:
 Eventuell städning eller utcheckning
 Presentation av bevakningsstationer- respektive bevakningschef presenterar
 Tävling- och träningsverksamhet livräddning- Jonas Hagberg, förbundskapten SLS
 Lunch Tylöhus
 Avresa

Övrig information
-Nordisk lagkapp går i dam- och herrklass samt mix och flick- och pojkklass.
(Senior är man dagen man fyller nitton år).

-Kom ihåg att du ska vara medlem i SLS.
-OBS! Nytt för i år från SLS är att alla utövare ska ha tävlingslicens för att tävla i livräddning!
Därmed kommer SLS fakturera de utövare som anmält sig till tävlingen men som inte har betalt
tävlingslicens för i år(250 kr), läs mer om den här .

Kostnader
Paket ETT- Kick-off-paketet
Betalar 600 kr per person
Omfattar: 2 st luncher + 1 st middag och aktiviteter och föreläsningar (ej tävla i nordisk lagkapp)
Paket TVÅ- Tävlingspaketet
Betalar 500 kr per lag
Endast tävling lördag (ingen mat inkluderad)
Tillval:
Lunch Tylöhus lördag:
Middag Tylöhus lördag kväll:
Lunch Tylöhus söndag:

165 kr
275 kr
165 kr

Boende
Inget boende är inkluderat i paketen ovan. Bokning av boende sker på egen hand.
ALTERNATIV 1
Badgarderoben (först till kvarn!)
200 kr/natt*
*Frukost lör-sön ingår
För bokning, skicka mail till pontus_huber@hotmail.com och uppge antal nätter och ev. specialkost.
ALTERNATIV 2
Tylöhus
500 kr/rum/natt*

*Frukost lör-sön ingår
För bokning, ring hotellet tel: 035-305 00 och uppge ”Livräddarna” vid bokning.

Anmälan
Fyll i anmälningsformuläret* och skicka till info@tylosand.net senast den 11 mars.
Märk betalningen med ”namn/klubb + Tylösandspokalen”. Anmälningsavgiften sätts in på
bankgiro 5433-2861 i samband med anmälan. Betalningen måste mottagits senast 22 mars.
Anmälan är bindande, vid förfall sker ingen återbetalning. Glöm inte boka boende separat.
*Separat dokument

Frågor? Maila info@tylosand.net eller kontakta Patrik Svensson, mobil: 0725-35 16 61.

Välkomna!

< LATHUND >
1.

Välj paket

PAKET
Kick-off-paketet
Betalar 600kr per person
Ingår lunch lördag, middag, lunch söndag

och alla aktiveter

Tävlingspaketet
Betalar 500kr per lag
Ingen mat ingår, endast tävling lördag eftermiddag,
kl: 13-19

Lunch

:

Middag
2.
3.
4.
5.

165 kr per lunch

:

275 kr

Fyll i anmälningsformuläret
Boka boende (bokas separat)
Har du betalt medlemskap hos SLS?
Betala in anmälningsavgiften (och ev. boendekostnad)

