Postboks 5000, 0840 Oslo
Tlf: 21 02 90 00
E-mail: bue@bueskytterforbundet.no
===========================================================================

A)
EM i 3D går i Gøteborg 17 – 22 september 2018.
Ankomst søndag 17 september i løpet av dagen
Hjemreise søndag 23 september etter frokost.

Egen transport

Hotellet er Scandic Crown (Scandic hotell)
Innkvartering i dobbeltrom i 7dager
700 eur
Påmeldingsavgift
150 eur
Lunsj fra mandag til fredag på banen
90 eur
Bankett lørdag 22 september
29 eur
-----------------------------------------------------------------969 eur
Ønskes enkeltrom (hvis vi får det til) så kommer et tillegg på 455 eur.
I tillegg til dette kommer påmeldingsavgift for lagleder og lagavgift, men dette dekker
forbundet for alle.
Full pakke for de som følger forbundets opplegg blir 976 eur pr person.
Forbundet dekker reise frem og tilbake for de som blir tatt ut på forbundets regning etter
avtale når uttak er foretatt. I pakken ligger også transport mellom hotell og baner.
De som skal betale via annen finansiering må dekke reise til og fra Gøteborg, samt
parkering selv.
B)
Et annet alternativ for de som skal ha reise på «annen finansiering» kan være at man
organiserer alt selv, og må betale alt selv. (Gjelder kun dette mesterskapet)
Man må da betale dobbel påmeldingsavgift (siden man ikke bruker hotellpakken), men slipper
alle andre kostnader. Prisen blir da 300 eur.
Man må da skaffe egnet bosted og sørge for transport frem og tilbake til der man skal skyte.
Den største utfordringen er at de som velger denne løsningen bør organisere seg slik at alle
som velger en slik løsning bor på samme sted.
Det må opprettes et system som sikrer at hvis det skjer endringer i programmet, så må
kommunikasjonen mellom «gruppen» og lagleder være tett og god, for husk at når man
ikke følger opplegget har man ingen rettigheter ovenfor arrangøren.
De som velger dette MÅ hente sin akkreditering senest lørdag 16 september på et avtalt
tidspunkt.
Offisiell trening og utstyrskontroll blir gjennomført mandag 17 september.
En eller flere fra gruppen MÅ være med på møte med lagleder mandag 17 september på
hotellet. Klokkeslett vil lagleder informere om senere.
Ønsker man å være med på avslutnings party lørdag, så koster det 29 eur.
Om man velger den ene eller andre løsningen er valget bindende, og ingen refusjon vil
bli gitt.

FRIST for tilbakemelding for hvilket alternativ (A eller B)
skytteren ønsker hvis skytteren blir tatt ut er fredag 8 juni til
jan.skytteseter@bueskytterforbundet.no
HUSK at valget av A eller B er bindende.

Foreløpig program;
Søndag 16 september;

Ankomst hotellet eller sted for å hente akkreditering

Mandag 17 september;

Offisiell trening og utstyrskontroll
Lagledermøte

Tirsdag 18 september;

Første dag med kvalifisering

Onsdag 19 september;

Andre dag med kvalifisering

Torsdag 20 september;

Individuell eliminasjon og semifinale

Fredag 21 september;

Lag eliminasjon og semifinale

Lørdag 22 september;

Lag finaler og individuelle finaler
Avslutnings party

Søndag 23 september;

Hjemreise

Her kan det komme endringer…

