Inbjudan
Bilsportutbildning med prisceremoni för DM/FM vinnare
Hotell Laponia Arvidsjaur 2018
Tid:

Lördag 27- söndag 28 oktober 2018

Tidplan:

Lördag
Söndag

09:30 Samling med kaffe och macka
10:00 Samling i konferenssal Myskoxen
ca 14:00 Avslutning

Plats:

Hotell Laponia Arvidsjaur

Målgrupp:

Arrangörer, förare, funktionärer och alla som är intresserade att diskutera
och utveckla bilsporten i ÖNBF.
Ungdomar upp till 30 år subventioneras av distriktet, endast 500 kr i
deltagaravgift för hela helgen!! En egen ungdomsgrupp med
spännande program finns denna helg!

Avgift:

Se anmälningsformulären(klicka på länkarna) nedan för prisinformation
OBS! Ett formulär per person
Pristagare till priscermoni har egna avgifter, se anmälningsblankett för
pristagare

Anmälan:

Anmälan skickas in senast 14 oktober via anmälningsformulär:
https://goo.gl/forms/K1HMSCVlXbEEOnRG3
Pristagare som vill anmäla sig, skicka in er anmälan på detta formulär:
https://goo.gl/forms/1dSli98S5y7Aempi2
Anmälda till bilsportutbildningen kommer att visas med namn och sportgren på
denna sida:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tPKB4rv5dNmhdldTwgCca0J83wFEn0Y_F4rz-XrJaU/edit?usp=sharing
Däckleverantör delar ut priser till Rallycrossförarna under prisceremonin. Priser
för 25 000 kr kommer att delas ut.
Anmälan är bindande efter 2018-10-14
Fakturering kan komma att ske snarast efter detta datum.
30 dagar netto, vid behov av påminnelse debiteras 60 kr påminnelseavgift.

Ett samarbete mellan

Program
Bilsportutbildning Hotell Laponia 2018
Övre Norra Bilsportförbundets bilsportutbildning har två tydliga mål för varje sportgren:
1. Regelverk, regeltolkningar och diskussioner kring detta
2. Tävlingskalender för distriktet skall i största möjliga mån vara klar för sportgrenen
I övrigt står det fritt för SGA i respektive gren att styra över grupparbetena.

Tidplan lördag:
09:30 – Välkomstfika (smörgås och kaffe)
10:00 – Samling och välkomstinformation (P-Å Nilsson)
10:10 – Information och föreläsning
11.00 – Grupparbeten (sportgrensvis)
12:00 – Lunchbuffé i restaurangen
13:00 – 16:00 Grupparbeten (sportgrensvis)
17:30 – Prisceremoni för DM/FM vinnare
19:00 – Middag med show
Tidplan söndag:
08:00 – Frukost
09:00 – Forts. Grupparbeten (sportgrensvis)
12:00 – Lunch
13:00 – Återsamling och redovisning av sportgrenarnas arbete.
Ca 14:00 – Avslutning med kaffe och fikabröd

Välkommen till en intressant helg
ÖNBF Styrelse

Ett samarbete mellan

