Inbjudan till Blandlagsturnering i Eskilstuna 11-13 oktober 2019
I april spelade vi en Blandlagsturnering i Eskilstuna. Nu är det återigen dags för en Blandlagsturnering
och även denna gång spelas den i Eskilstuna, mellan 12 och 13 oktober. Turneringen arrangeras som
ett samarbete mellan Rullstolsrugbykommittén och Parasport i Västmanland/Sörmland, som för
övrigt firar 50-årsjubileum i år! Som vanligt blandas lagen med erfarna spelare och nya entusiaster.
Plats: Bollhuset, Prästängsgatan 8, 633 46 Eskilstuna.
Matcher: Lördag 12 oktober, kl 9.00 – ca 19.00 och Söndag 13 oktober, kl 9.00-16.00
Boende: Vi föreslår följande boende:
Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell
Munktelltorget
633 43 Eskilstuna
Tel: 016-16 78 00
E-post: cc.bolinder.munktell@choice.se
Hemsida: www.choice.se
Vi har förbokat ett antal dubbelrum på detta hotell. Priset är 1.190 kr/per dubbelrum och natt och vi
står för boendekostnaden för alla spelare. Var och en betalar för ett halvt dubbelrum för medföljare/
assistent vid utcheckning. Förutom frukost ingår även middag i priset. Glöm inte att ange ev
kostavvikelse i anmälan.
För alla spelare som bor mer än 15 mil från Eskilstuna (enkel väg) och kör egen bil, utgår ett
ordentligt resebidrag.
Anmälan: Senast den 11 september vill vi ha din anmälan till: magnus.krossen@telia.com
Ange ankomstdag, namn + namn på ev följeslagare/assistent i anmälan samt ev kostavvikelse.
Parasport Sörmland bjuder alla spelare på varsin jubileums t-shirt, så ange storlek i anmälan.
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 600 kr/spelare om du bor två nätter och 450 kr/spelare om du bor en
natt. Merparten av kostnaden för hallhyra, transporter, domare, funktionärer, andel av boende etc
står Rugbykommittén för.
Deltagaravgiften kan du antingen swisha till 0708-713 916 (Magnus Krossén) eller betala in till konto:
5356 29 184 45 (SEB).
Mer info med lagindelning och spelschema kommer senare. Se även hemsida:
www.parasport.se/Idrotter/Rullstolsrugby
Vi hoppas på en kul helg i Eskilstuna med många jämna och spännande matcher!

Välkomna önskar Rugbykommittén genom Magnus

