Svenska Rullstolsrugbykommittén

Inbjudan till Blandlagsturnering i Grycksbo 13-14 maj
Hej!
I februari spelade vi en Blandlagsturnering på Beckis i Stockholm. Då var vi 20 spelare som delades
upp i fyra jämna lag och fick tampas ett antal matcher under helgen. Nu är det återigen dags för en
Blandlagsturnering och denna gång spelas den 13-14 maj i Grycksbo, mitt emellan Falun och Rättvik.
Turneringen arrangeras som ett samarbete mellan Rullstolsrugbykommittén, Parasport Dalarna,
Parasport Västmanland/Sörmland och eldsjälarna – familjen Nääs från Rättvik.
Precis som förra gången blandas lagen med erfarna spelare och nya entusiaster och anledningen till
att den körs i Dalarna är att vi vill försöka få igång ett lag och en kontinuerlig träningsverksamhet där.
Finland har också visat intresse för att vara med och delta i turneringen!
Plats: Grycksboskolans gymnastikhall, Drottningvägen 26, 790 20 GRYCKSBO
Matcher: Lörd 13 maj 9.00 – ca 19.00, Sönd 14 maj 9.00-16.00
Boende: Vi återkommer med lämpligt boendeförslag i närområdet inom kort.
Anmälan: Senast den 30 april vill vi ha din anmälan och den görs till: magnus.krossen@telia.com
Viktigt att du som inte har egen rugbystol anger sittbredd på din standardstol, så blir det enklare för
oss att få dit lämpliga stolar till hallen.
Avgift: Deltagaravgiften är 100 kr/person, dvs merparten av kostnaden för transporter, domare,
funktionärer etc står Rugbykommittén för.
Deltagaravgiften kan du antingen swischa till 0708-713 916 (Magnus Krossén) eller betala in till
konto: 5356 29 184 45 (SEB).
Mer info med lagindelning och spelschema kommer senare. Titta även på www.rullstolsrugby.nu
Eftersom jag inte har e-postadresser till alla spelare i resp lag hoppas jag att ni sprider infon vidare.
Vi hoppas på en kul vårhelg i Dalarna med många jämna och spännande matcher!

Glad vår och välkommen!
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