Indbydelse til DSU´s træningssamling for FunSkate løbere i
Kastrup Skøjtehal d. 27.-29. september 2019.
Sted:
Træningssamlingen afholdes i Kastrup Skøjtehal, Røllikevej 1, 2770 Kastrup og arrangeres af
DSU’s FunSkate Udvalg i samarbejde med Tårnby Skøjteklub (TSK).

Tidspunkt:
Træningssamlingen starter fredag d. 27. september 2019 kl. 17:00 og slutter søndag d. 29.
september 2019 ca. kl. 17:00.
I bedes møde med alle løbere og ansvarlige/holdledere senest kl. 16.30, fredag d. 27.
september 2019, for at vi kan registrere Jer.

Hvem kan deltage?
Alle løbere der, ifølge FunSkate Programmet 2019/2020, er berettiget til at stille op i FunSkate
konkurrencerne, kan deltage ved træningssamlingen.
De klubber der deltager, skal være repræsenteret med minimum 1 holdleder (over 18 år) pr. 10.
løber under 18 år. Holdledere må ikke være på isen og har ingen egen betaling.
Forældre er velkommen til, at være til stede ved træningssamlingen, men skal selv arrangere
overnatning andetsteds.
Forældrene kan deltage i spisning (frokost, aftensmad, kaffe) mod forudbetaling af 225,- kr. pr
døgn. Hvis forældre ønsker at spise med, skal det informeres ved tilmeldingen af løberne. Er dette
ikke informeret, vil det ikke være muligt at spise med løberne.
NB! Hvis nogle løbere eller forældre har allergier, eller specielle madkrav i forbindelse med
religion, bedes dette oplyses ved tilmelding til træningssamlingen.

Træning/aktiviteter:
Træningen på is vil blive arrangeret i mindre grupper med tilknyttet træner. Endvidere arrangeres
der off –ice træning og danseundervisning.
Underviserne på samlingen vil blive offentliggjort efter alle tilmeldingerne er modtaget.

Overnatning:
Alle løbere og holdledere overnatter på Kastrupgård skolen, der ligger lige ved siden af
skøjtehallen. Husk liggeunderlag og sovepose/sengetøj. Det tilstræbes, at hver af de klubber der
deltager får tildelt deres eget klasselokale.
Indkvarteringen på skolen, hvor overnatningen foregår, starter kl. 17:00, så dem der har træning dér,
må vente til efter deres træning med at blive indkvarteret på skolen.

Egenbetaling:
Tilmeldingsgebyret er fastsat til 700 kr. pr. deltager og dækker udgifter til undervisning på is og office, måltider og overnatning. Transport til og fra træningssamlingen er for egen regning.

Tilmelding:
Tilmeldingen er bindende og skal ske klubvis senest lørdag d. 31. august 2019.
Tilmeldingen skal ske via: https://www.conferencemanager.dk/FSSOST19
Tilmeldingerne vil blive behandlet efter først-til-mølle princippet. Der er maksimalt plads til 80
skøjteløbere ved træningssamlingen. Vi tager dog forbehold for at aflyse samlingen, såfremt der er
under 40 løbere tilmeldt ved tilmeldingsfristens udløb.
Tilmeldingen skal, for løberne, indeholde navn, fødselsdato og hvilke klubmærker, der er bestået.
For holdlederne angives navn, adresse, tlf.nr. og e-mail adresse.
De deltagende klubber, vil blive faktureret direkte af Dansk Skøjte Union.

Tidsplan:
Træningsplanen tilsendes de klubber der deltager ca. en uge før træningssamlingen og kommer også
til, at ligge på Dansk Skøjte Unions hjemmeside.

Venlig hilsen
FunSkate Udvalget/DSU og Tårnby Skøjteklub

