IJSM Uppsala den 24–25 februari, 2018
Helgen den 24–25 februari avgörs IJSM i Uppsala, i IFU Arena. Turebergs Friidrottsklubb skickar iväg
en formstark trupp med 12 aktiva och 5 tränare som kommer göra upp om medaljerna. Truppen
består av tränare Thomas Hirvonen, Ingemar Ztorm, Vladomir Petrovic, Per Söderberg och Andreas
Jonsson. Aktiva utgörs av Eleonora Olsmats, Erik Ahlfont, Filip Engström, Maja Sund, Ida Winther,
Theodor Duvert, Bianca Salming, Isabella Andersson, Lukas Björninger, Hanna Mårtensson, Edvin
Hagberg och Emil Winther.
Transport och boende
Eftersom tävlingen går så pass nära Stockholm kommer ingen gemensam transport ske. Vi kommer
heller inte ha någon övernattning. Enklaste sättet att ta sig till arenan är med bil, adressen är:
Råbyvägen 77, Uppsala. Det går att åka kommunalt till arenan, ta pendeltåg/tåg till Uppsala
centralstation och därifrån åker du buss. Bussen stannar strax utanför arenan.
Mat
Tävlingarna avgörs under lördagen och söndagen i IFU Arena. Vi kommer att förbeställa lunch till
samtliga aktiva. Lunchen serveras i deras restaurang och vatten, bröd, sallad samt kaffe ingår.
SM-policy
Då det är SM så gäller Turebergs SM-policy som innebär att du som aktiv ska tävla, värma upp och vid
eventuell prisutdelning har Turebergskläder på dig. Har du inga Turebergskläder är det högtid att
beställa dessa, gå in på hemsidan och gör det samt ring till Errea (de finns i Sollentuna) och fråga om
de kan skynda på beställningen.
Övrigt
•
•

•
•

På arenan kommer vi försöka göra plats för Tureberg, så vi har en tydlig samlingspunkt.
Förhoppningsvis kommer en lagledare att finnas på plats för att lösa akuta frågor eller
problem som uppstår. Enklare sjukvårdsmaterial kommer att tas med. Kommer att finnas
dryck och förtäring på plats, så som frukt, mellanmål och något att dricka.
Tidsprogram och PM hittar ni på www.smfriidrott.com
Skulle det vara några frågor eller oklarheter så är det bara att höra av sig.

Önskar er ett stort lycka till!
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