Ungdomskickoff 2019
Samarbete över gränserna
Det är dags för årets populära ungdomskickoff! Ett samarbete över gränserna med
Södra BF, Västra BF och Smålands BF ungdomsgrupper.
Plats och tid: Scandic Hotell Elmia i Jönköping, 16-17/3 2019 samling i lobbyn kl 9.00. Vi
avslutar söndagen den 17/3 med gemensam lunch 13.00 därefter fritt att avvika när man vill.
Vad händer under kickoffen: Vi kommer börja med lagtävlingar på Prison island så att alla
lär känna varandra. Under helgen kommer vi även få besök av olika föreläsare bland annat
Rallycrossungdomen William Nilsson och coachen Patrik Jarnstam. Vi kommer även
diskutera ämnen som sponsorer, media och tävlingsorganisation i olika grupparbeten för att
lära sig hur andra sportgrenar inom bilsporten jobbar. Men självklart kommer även virtuell
bilsport vara på plats under helgen efter succén 2018. Hela helgen är blandad med lek och lär,
allt för att hitta en bra gemenskap mellan ungdomarna innan säsongen drar igång på riktigt.
Kostnad - 200kr för hela helgen där allt ingår, boende, mat, aktiviteter och föreläsare.
Vilka får delta - ungdomar mellan 12-30 år som är medlem i en av Södras, Västras eller
Smålands klubbar.
Antal platser - 20 ungdomar per distrikt alltså 60 ungdomar
Boende i dubbelrum skriv i anmälan vem ni vill dela rum med. Finns enkelrum om man
absolut inte vill dela med någon.
Kommer du på fredagen kan vi boka rummet åt dig men du betalar hotellet på plats.
Enkelrum (en person) 710kr natten mellan fredagen till lördagen.
Dubbelrum (två personer) 810kr natten mellan fredagen och lördagen.
Notera att vi står för hotellkostnaden mellan lördagen och söndagen det ingår i
anmälningsavgiften.
Hela helgen är det nolltolerans mot alkohol.
När ni anmäler er godkänner ni att vi får ta hand om era personuppgifter.
Vid frågor kontakta din distrikt ledare.
Södra - Nathalie Petersson 0722-506063
Västra - Sandra Nyström 0709-281645 eller Petra Larsson 0738-000105
Småland - Frida Lindström 0703-809321

