Välkommna till

Landvetter Elit Cup
7-8 November, 2009
Informationsbrev
Tävlingen
På uppdrag av Svenska Konståkningsförbundet har Landvetter Konståkningsklubb fått äran att arrangera
tävlingen, Landvetter Elit Cup, deltävlingen 9 i Elitserien. I Landvetter Elit Cup ingår klasserna Junior Damer,
Ungdom15 Flickor, Ungdom13 Flickor, Senior Herrar, Junior Herrar och Ungdom Pojkar. Totalt är det 57
anmälda åkare (varav 19 herrar) från 24 klubbar. Vi önskar alla åkare lycka till i tävlingen.
Musik
Lämna väl uppmärkt musik (CD) inklusive reservmusik i cafeterian på anvisad plats, i god tid innan start.
Inlämningen fungerar som ett kvitto på att åkaren är på plats. Musiken återlämmnas efter att klassen är avslutad
på samma plats i cafeterian.
Mat
De som har förbeställt mat kommer att serveras den i ishallens cafeteria. I ishallens cafeteria kommer det även
finnas lättare mat såsom smörgås, korv med bröd och toast att köpa. På gångavstånd ( < 1 km) i Landvetter
centrum finns enklare restauranger typ; pizzeria, Thai, Shell luchrestaurang och Sibylla. På något längre avstånd
(1.5 km) mot flygplatsen ligger Hagabullen som serverar lunch. Middag serveras på Scandic medan Partille
vandrarhem endast servererar frukost. I närheten av vandrarhemmet finns endast pizzeria vilket kan vara bra att
känna till.
Transporter
Vi har fått in önskemål om transport vilket vi avser uppfylla. Kontakt kommer att tas med de som efterfrågat
transport för att bekräfta detta. För hämtning och lämning på flyg/tåg kommer en avgift på upp till 100 kr/person
att tas ut beroende på destination. Upplysningsvis kan vi informera om att buss 511 går mellan Partille
vandrarhem och Landvetter Centrum. Se gärna Västtrafiks hemsida för turer.

Kontakt
Har ni frågor kontakta
Christian Blom, tävlingsledare,
Eva Mattsson, bitr. tävlingsledare
Monica Ekström, transporter

Mob. 0709-577766
Mob. 0703-628876
Mob. 0730-204066

Eller via mail
tavling@landvetterkk.com

För uppdaterad information och tävlingsresultat se vår hemsida. www.landvetterkk.com

Vi önskar Er alla varmt välkommna till Landvetter

