Svenskbilsports Ungdomsforum 2018
Den 10-11 november på Bosön
Nu är det dags för årets Ungdomsforum inom Svenskbilsport !
Plats och tid: Bosön 10-11 november.
Vi kör igång vid 9.45 på Lördagen och på söndagen avslutar vi med gemensam lunch kl
13.00.
I år har vi fått en av Sveriges bästa driftingförare , Jim Olofsson som kommer och föreläser.
Vi kommer även att ha ännu en föreläsare som inte är klar ännu.
Vi kommer under helgen att köra diskussionsövningar om bland annat vision 2020 och fair
race, samt om hur vi får in fler ungdomar både som funktionärer och aktiva förare. Hur gör vi
för att lyfta svensk bilsport på bredden?
Sedan kommer vi självkart ha massa sammarbetsövningar i grupper och i helgrupp.
Givetvis kommer vi fortsätta med tävlingarna som sker i lag.
Svenskbilsports ungdomsgrupp är det som håller i hela forumet och vi står för kostnaderna
vid Bosön, så som del i 4bäddsrum då det var många som önskade det förra året. Det finns
även tillgång till några dubbelrum.
Så skriv vem ni vill dela med i anmälan.
Vi står för frukost, lunch och middag samt lättare fika under dagarna.
Det ni måste beskosta är resan till och från och det rekommenderar vi att ni frågar er klubb
om dem kan hjälpa er med.
I år har vi med glädje kunnat öka på platserna så nu får vi plats med 65st deltagare och det
gäller ungdomar mellan 15-30år. Anmälan görs på länken här ner senast den 11oktober:
Obs att när man anmäler sig godkänner man att vi tar hand om era personuppgifter ni lämnar.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW1eTAGH-beru0w67RfE0hITPQmehi6y3HgshlKkrcM0WzQ/viewform?usp=sf_link
Avanmälan minst 2veckor innan då vi kan plocka in reserver. Avanmälan till Hampus
Juteryd.
Det finna möjlighet för dem som bor långt borta att komma redan fredag kväll.

Hoppas vi ses hälsar
Hampus Juteryd.
Anna Öbrand.
Anna Hallams.
Adrian Fredin.
Ungdomsgruppen
I svenska bilsportförbudet!

