Tävlingsplanering (och info om skolstart) HT-2018

10-12 augusti Skandinavisk Downhillcup Åre
Sista deltävlingen av den Skandinaviska downhillcupen samt Downhill SM. Denna tävling är på
sommarlovet (två veckor innan skolstart) så tyvärr kommer det inte finnas möjlighet att eleverna
åker med skolan på den. Men målet är att Adrian ska finnas på plats där uppe under träning och
tävling för att hjälpa och stötta de elever som väljer att medverka på och åka till tävlingen på egen
hand. Meddela gärna Adrian i god tid innan om du planerar att åka på tävlingen så att han vet vilka
som kommer att vara där.
Närmaste sjukhus - Östersund lasarett alt Åre vårdcentral.
20 augusti Skolstart
Skolan startar måndag 20 augusti med en gemensam samling i skolans cafeteria och därefter en träff
med er mentor och klass. Mer information kring detta skickar skolan ut till er under sommarlovet.
Cykelgänget träffas 15.00 på tränarkontoret och därefter kör vi en gemensam lugn träning i 4X banan
med dirtcykel.
Tisdag och onsdag samma vecka kan ni nog räkna med lite olika aktiviteter tillsammans med era
klasser och resten av skolan, och på torsdag börjar vårt eget läger med fokus på cykling (se nedan).
23-26 augusti Introdagar och träningstävling Downhill och Enduro i Vansbro/Hunflen
Fyra dagar hemma i Vansbro med mycket träning och träningstävlingar på våra olika banor.
Närmaste sjukhus - Mora lasarett alt Vansbro vårdcentral

14-16 september Enduro Sweden series + Enduro SM i Gesunda
Sista deltävlingen i www.enduroswedenseries.se samt Enduro SM (besök sidan för info och
anmälan). Eleverna sover hemma och äter egen frukost. Vi åker emellan Vansbro-Gesunda varje dag.
Matlådor tas med från skolköket för lunch och middag. Glöm inte eget mellanmål.
Närmaste sjukhus - Mora lasarett

3-7 oktober tävlingsläger i Hafjell (Downhill/Enduro)
Avslutningshelg i Hafjell med mycket träning och förhoppningsvis en del mindre tävlingar.
Information om boende kommer senare. Matlådor tas med i från skolköket för lunch och middag,
eleverna ordnar egen frukost och mellanmål.
Närmaste sjukhus - Lillehammer sjukhus

Observera att detta är ett preliminärt tävlingsprogram och ändringar kan komma att göras.
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Information till elever och föräldrar angående tävlingshelger
Cykelgymnasiet Vansbro åker gemensamt på 4st tävlingshelger varje termin. (Om inte fyra tävlingar
finns tillgängliga försöker vi fylla upp detta med träningsläger och/eller träningstävlingar istället).
Under tävlingshelger står skolan för
Lunch och middag alla tävlingsdagar
Buss och bränslekostnader
Eleverna ansvarar själv för
Boendekostnader
Frukost och kvällsfika/mellanmål
Anmälan till tävling och licens mm
Rutiner vid tävlingshelger
1. Tävlingsprogrammet skickas ut
2. Om du inte kan medverka på någon av tävlingarna meddela då din tränare om det så fort
som möjligt.
3. Tränaren bokar boende
4. Du betalar in boendekostnaden till skolans konto (i efterhand)
5. Du ansvarar själv för att anmäla dig till tävlingen och står för kostnaden
6. Du ansvarar för att ha beställt och betalat licens.
Har du inte meddelat din tränare att du inte ska följa med på en tävling är du automatiskt anmäld
(bindande). Detta för att du erhåller en plats i det gemensamt bokade boendet och en plats i bussen
dit och hem. Om du vid ett senare tillfälle ser att du inte kan medverka under tävlingshelgen (vid t.ex.
sjukdom) kan du inte få tillbaka pengar för boende, såvida det inte går att boka av. För att detta ska
fungera behöver alltså du som elev på en gång ta ställning till den tävlingsplanering som skickats ut
och bestämma och boka in tävlingshelgerna alternativt meddela din tränare om du inte kan
medverka.
Rutiner för betalning
Skolan skickar i efterhand ut en faktura för boendekostnaden till respektive elev/förälder.
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