Laxacupen 2019
25-28 Juli
Hej allihopa,
Här kommer information om Laxacupen 2019 som spelas 25-28 juli i Halmstad. Vi kommer att åka redan den 24
juli eftersom cupen startar tidigt den 25 juli. Anledningen till att vi kommer ut med den så tidigt är för att vi
behöver börja samla ihop pengar till lagkassan/deltagare i god tid och att de föräldrar som ska följa med också
ska ha god tid på sig att planera ledighet m.m. Här nedan så kommer lite punkter som ni ska tänka på och/eller
ta beslut ifrån ganska snart.
Intresseanmälan ska göras på laget.se senast den 31 augusti, inte bindande anmälan men vi utgår från
den i vår planering och du binder upp dig att vara med på allt vi gör för att tjäna ihop pengar till resan.
Vi kommer med bindande anmälan under hösten för att kunna planera vårt gemensamma boende
fullt ut.
Från början var tanken att vi skulle sova i skolsal men vi har ändrat oss och letat fram bra alternativ i
campingstugor! Vi har bokat 15 stugor med sammanlagt 90 sängplatser (avbokningsbart). Varje
stuga har max 6 sovplatser (4st sängar och 2st bäddsoffor), där bor vi hela familjen eller planerat
boende delat på fler familjer/spelare. Exakt hur ni eller ert barn bor kommer vi att ha ett möte om
inom snar framtid.
Hur vi ska samla in pengar bestämmer föräldragruppen, de är i full gång med det ☺
Kostnaden per deltagare är svårt att veta eftersom vi kommer att tjäna ihop en del pengar. Jag gissar
att ca 1000:-/spelare kan vara rimligt att utgå ifrån och då ingår mat och boende i det.
En uppsida med boende i campingstugor blir att föräldrar/anhöriga kan bo till ett mycket bättre
pris. Tanken är alltså att även anhöriga bor i campingstugorna, priset är 4780:-/stuga och 4 nätter
och måste anses vara riktigt prisvärt. Vi måste veta ungefär antalet familjer som har tänkt att följa
med för att ha koll på antalet stugor som vi ska ha bokade, därför viktigt att ha det möte som nämns
tidigare, så att vi kan fastställa det.
En annan trevlig sak med campingstugor är att vi kommer att kunna umgås tillsammans vid vårt
boende ☺
Vi kommer att spela 9-manna på Laxacupen och vi kommer att ha med ett lag om vi inte helt plötsligt
får ett flertal nya spelare under hösten.
Har ni frågor angående boende, på upplägget eller något annat så ring Kenneth, 0707-874121

