Info inför gemensam resa till GM i Malmö 18-19/9 2021 (uppdat 2021-09-14)
Se till att alla aktiva och ledare har läst PM och tidsprogram, finns på www.bdfif.se ;
https://www.mai.se/gotalandsmasterskapen/
Tips på packning; tävlingskläder, skor, spikskor, mobil, laddare, hörlurar, kläder efter väder.....
Bohuslän Dals t-shirt fås på plats, så långt lagret räcker! Ni som redan har en får gärna ta med den.
Egen avprickning online på easyrecords.se, ledarna hjälper till kolla så alla blir avprickade och kommer till
calling i tid.
Bussen avgår lördag 18/9; Uddevalla vid Bohusläns Museum 06.45, Ljungskile busstation 07.05, Munkeröd
busstation i Stenungsund 07.25. (Bussen kommer göra ett kortare stopp på vägen ner för att sträcka på
benen).
Bussen anländer ca 11.30 till Malmö Stadion. Ni som tävlar redan kl 13, glöm inte ha med mat äta på
bussen!
Matlådor som är beställda, finns att hämta ca 400m från station på Fria Läroverken (se karta på PM), från
kl.11. (betalning på faktura till distriktet, allstå inget betalas på plats)
Bussen går tillbaka till hotellet ca 19.30 på lördag.
Middag på kvällen samordnas klubbvis (pga pandemin råder fortfarande restriktioner för stora sällskap på
vissa restauranger). I närheten av hotellet finns olika typer av restauranger, pizzerior och snabbmatskedjor.
Alla ska vara tillbaka på hotellet senast kl 22?????
Frukost söndag morgon är bokad från kl 07 på hotellet????????
Alla checkar ut från sina rum innan bussen avgår till Malmö Stadion kl. 7.45, vi är på arenan ca 8.00.
Tävlingarna startar 9.00.
Lunchlåda hämtas även söndag för de som beställt, från kl.11 på Fria Läroverken. (betalning på faktura till
distriktet, allstå inget betalas på plats)
Bussen avgår hemåt ca 16.00 på söndag 19/9. Ankomst Munkeröd/Stenungsund ca 20.00, Ljungskile
busstation ca 20.15, Uddevalla, Bohusläns Museum ca 20.30.
Vid sjukdom eller annan förändring av hotell/bussplats/lunchlådor mm kontakta Rebecka omgående!
Övrig info
Mobil till några av ledarna;
Stenungsund; Rebecka Söderlund, 0733-702408
Hälle; Benjamin Åberg, 0736-772112
Brattås; Lars-Erik Eriksson, 0731-803933
Orient; Martin Giebat, 0768-945969
Hotell; St. Jörgens Scandic Malmö 040-693 46 00. Bussbolaget; Nordia Buss.
Lycka till!

