Information inför ICA Cup 2019, 8-10 mars i Bollnäs
Hejsan! :D
Nu är det dags för den slutgiltiga och bindande anmälan för ICA Cup!
Notera att ALLA som har gjort en intresseanmälan behöver bekräfta deltagandet med
kompletterande uppgifter, se instruktioner längre ner.
Alla aktiva kommer tillsammans med ledare åka gemensamt med buss till Bollnäs. Detta i
syfte att stärka gemenskapen och upplevelsen i sin helhet. Bussen startar i Skellefteå,
preliminär avgångstid därifrån är torsdag den 7 mars kl 8.00. Nästa stopp blir Umeå på IKEA
parkeringen med en preliminär avgångstid på 10.00. Efter det hoppas vi kunna rulla på lugnt
och säkert för lunchpaus i Sundsvall innan vi når Bollnäs. Finns andra önskemål på
påstigningsplatser hör av er till mig så ska jag se ifall det är möjligt att lösa.
Kostnad kommer att bli omkring 3000kr/ungdom vilket inkluderar boende, vallning,
anmälningsavgift, resa samt mat under helgen och resan.
Vallateam
Från och med i år kommer vallaleverantören Rode att stå för framtestning och val av valla.
Distrikten hämtar sedan ut den valla som gäller för dagen och vallar sedan som tidigare. Se
separat inlägg på Västerbottens Skidförbunds hemsida. Redskap och vallaställ medtages
själv.
Vill Du följa med som vallare? Skicka ett mail till mig! 
Till er som anmälde er som vallare i intresseanmälan, har ni fått bekräftelse från mig
behöver ni inte göra nåt men har ni inte fått bekräftelse så skicka ett mail till så att ni säkert
står med på listan!
Föräldrar:
Resterande platser i bussen kommer att erbjudas till föräldrar till en kostnad på
1000kr/person tur och retur. Anmälan sker via mail och är bindande, ingen återbetalning
kommer att ske vid avbokning. Just nu finns det platser kvar i bussen där först till kvarn
gäller. Närmare avfärd kommer det skickas ut en policy som jag vill att alla föräldrar som ska
var med i Bollnäs ska ta del av.
Betalning:
Anmälningsavgiften och resekostnad för medresande förälder kommer att faktureras direkt
till er klubb redan INNAN vi åker iväg på riksfinalen. Detta för att arrangörerna vill ha
anmälningsavgiften inbetald i samband med distriktsanmälan.
Anmälan:
Anmälan skickas i år in via länken nedan och ska in senast 15 februari 2019.
I Västerbotten förespråkar vi att alla som vill åka på ICA Cup ska få följa med, men vi vill att
alla ska ha deltagit i minst tre stycken distriktstävlingar.

Klicka på länken för att komma till anmälan:
https://drive.google.com/open?id=1VolqiCVj36nJc_oE9Ie2LOjkj--5ZtW-0wygjzoaaog
Ni som har Facebook kan gå med i gruppen ”ICA & Folksam Cup 2019 Västerbotten” där
information kommer läggas ut. ICA Cup har även en egen Facebook-sida.
Har ni några frågor är det bara att höra av sig!
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