ÖID friidrotts tävlingsresa
Åbo - Janakkala

5-6 juni 2018

i samarbete med Talangjakten

Nu ordnar ÖID friidrott tillsammans med projektet Talangjakten en tävlingsresa
till Åbo – Janakkala i början av juni.
Första dagen besöker vi Paavo Nurmi Games i Åbo som publik och följa med
högklassiga friidrottstävlingar, övernattar på hotell och fortsätter sen andra
dagen mot Janakkala och tävlar själva i Nuorten eliittikisat. Denna resa är främst
riktad till idrottare i 17- och 19-års klassen, men även 15-åringar är välkomna
med ifall man är okej med att tävla med 17-åringarna i Janakkala (finns ingen 15års klass).
Reseledare är samma personer som under gångna träningssäsong fungerat
tränare inom Talangjakten och Framtidsgruppens läger, och dessa är med och
hjälper er med tävlingsförberedelserna samt hejar till fina prestationer.
Nedan kommer programmet och mera information:
Tisdag 5.6
Buss startar på förmiddagen från Kokkola, plockar upp folk längs med vägen i ÖIDs kommuner
(hållplatser och klockslag kommer sen då vi vet vem som kommer med)
Sen lunch eller tidig middag på vägen
Anländer till Åbo, vi far då på Paavo Nurmi Games och ser på högklassiga friidrottstävlingar!
Efter Paavo Nurmi Games, far vi till hotellet i Åbo (Hotelli Helmi), där vi bor i 3-personers rum.
(Om man vill dela ett rum på bara två personer är priset 18€ högre per person)
Onsdag 6.6
Frukost
Bussen mot Janakkala avgår efter frukosten.
Janakkala:
- Lunch
- Vila på maten och lite lättsam aktivitet
- Bekanta oss med sportplanen i god tid
- TÄVLING: Nuorten eliittikisat!
Avfärd hemåt mot Österbotten igen efter tävlingarna med en paus på vägen.

Pris: 65€. I priset ingår inträdesbiljett till Paavo Nurmi Games, hotell + frukost.
ÖID friidrott r.f. står för buss och busschaufför, Talangjakten står för tränarnas ersättning.
Ta med detta: mellanmål både för 5.6 och 6.6, pengar för lunch/middag både 5.6 och 6.6.
Regnkläder/Paraply ifall det regnar, vi har ej takläktare på PNG (c-läktare).
Anmälning och betalning till nuorten elittkisat gör man själv via kilpailukalenteri senast 3.6.

Intresserad?
Anmäl dig till johan.nordmyr@idrott.fi. Förutom namn, eventuellt boendeönskemål samt
meddela också vilka grenar du tänkte vara med i på tävlingen i Janakkala (till tränarnas
kännedom). Observera dock att du anmäler dig själv till tävlingen via kilpailukalenteri (säg till
om du behöver hjälp). Anmäl dig senast 20 maj!
Även föräldrar/tränare är ju välkomna med på resan. Om efterfrågan är stor har dock 17- och
19-åringarna förtur. Det finns totalt ca 30 platser.

