24 september 2014
Hej!
Nu har vi tagit ut truppen för både Höstläger och Vårläger. Jag inser det går snabbt, men vi måste,
om vi ska göra allt vi kan för att har ett superbra lag till 2015!
Om du inte finns på listan, men vill vara med, intresseanmäl dig till mig före 13:00 måndag 29
september.
Observera att vi behöver en bekräftelse från dig om du vill vara med eller inte vara med. Om du inte
svarar kommer vi att anta att du kommer att ta din plats, och därmed acceptera att du kommer att
betala de egenavgifter (om vi inte kan få någon att ta din plats)
Viktigt:






Bekräfta Höstläger före 16:00 fredag 26 september.
Bekräfta Vårläger före 13:00 måndag 29 september.
Om du tackar ja, bekräfta att du kommer att skicka en kajak, märke, modell, ålder,
serienummer och försäkringsbolag före 13:00 måndag 29 september
Om du inte finns på listan, men vill vara med, intresseanmäl dig (med alla info om din kajak)
till mig före 13:00 måndag 29 september
Efter jag har fått in alla intresseanmälningar kommer vi göra en bedömning av dem som vill
vara med och du kommer att få svar senast 13:00 tisdag 30 september om du har fått plats.

Vi har snäva tidsramar med detta eftersom vi måste lasta trailer och fixa massor av papper fler dagar
innan den ska lämnas till hamnen (fem dagar efter AkterSnurren)
Dessa datum är också tight så vi har möjlighet att erbjuda platser till andra aktiva!
Truppen för höstläger (cirka 28 oktober-15 december)
Name
Peter Menning
Erik Svensson
Christian Svanqvist
Johan Lilja
Albert Petterson
Henrik Strand
Emil Svensson
Martin Nathell
Joakim Lindberg
Mackan Andersson
Rasmus Jaruta
Linnea Stensils
Karin Johansson
Moa Wikberg
Klara Andersson
Sofia Paldanius
Extra platser

Group
Egen Kostnad
THMG
SOK
THMG
SOK
THMG
SOK
TMG/THMG
6000
TMG
6000
TMG
6000
TMG
6000
TMG
6000
TMG
6000
TMG
6000
TMG
6000
Ladies
6000
Ladies
6000
Ladies
6000
Ladies
6000
Ladies
SOK
6000
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Truppen för Vårläger (cirka 8 Feb-12 April)
Name
Group
Egen Kostnad
Peter Menning
THMG
5000
Erik Svensson
THMG
5000
Christian Svanqvist
THMG
5000
Joel Elenius
TMG/THMG
17000 *
Johan Lilja
TMG/THMG
17000 *
Albert Petterson
TMG
17000 *
Henrik Strand
TMG
17000 *
Emil Svensson
TMG
17000 *
Martin Nathell
TMG
17000 *
Joakim Lindberg
TMG
17000 *
Fabian Paldanius
TMG
17000 *
Mackan Andersson
TMG
17000 *
Rasmus Jaruta
TMG
17000 *
Linnea Stensils
Ladies
6000
Karin Johansson
Ladies
6000
Moa Wikberg
Ladies
6000
Klara Andersson
Ladies
6000
Sofia Paldanius
Ladies
5000
Johanna Johansson
Ladies U23
17000 *
Cajsa Zeidler
Ladies U23
17000 *
Extra platser 100% egenavgift
26000 *
Note: 17000kr is approx. 269kr/day, 26000kr is approx. 407kr/day

Kostnadsberäkningar för de som är markerade med en "*":
Jag har meningsfullt beräknade kostnaderna baserad på värsta scenariot.






Boende: på The Pines är ca 15000kr/månad (6 bäddar). Alla andra platser som jag har hittat
på Internet kostar 25000kr/månad (endast 4 bäddar). Jag tror att jag skulle kunna minska
kostnaderna mycket, men det kan innebära att boende inte kommer att vara inom
gångavstånd från paddling (cykel eller bil kommer att behövas).
Boende: om du vill vara med en kortare tid, får vi diskutera det. Det är svårt att räkna på
kostnad om du är där t.ex. 4 veckor, och alla andra in ditt hus är där 10 veckor- vem ska
bekostar dom 6 veckorna när det är en ledig säng? Men om det är fler kan vi kanske ha ett
hus mindre under en tid.
Hyrbil: I USA kostar det ca 200kr/dag mer att hyra om föraren är under 25 år. När vi vet de
slutliga siffrorna och kan komma överens om en lösning (till exempel kanske vi kan minimera
antalet bilar, och i stället köpa cyklar (t.ex. 2 hus delar en bil) kan jag få fram bättre
kostnader. Detta kommer också att bero på var jag hitta boende. Eller om vi har en aktiva
som är 25 år eller äldre, då kommer vi att kunna minska kostnaden för en bil under perioden
med nästan 8500kr!
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När jag vet vilka och hur många aktiva:



Kommer jag kunna ge en mycket mer exakt prisbild, beroende på ytterligare boendet. (I
slutet av oktober/början av november).
Hyrbil priset kommer att vara mer exakt när vi vet hur många som kommer och ålder på
föraren).

SKF vill att jag skicka ut fakturor innan träningslägren, men jag vill inte göra det tills jag vet mer
exakta uppgifter om alla kostnaderna. Det är bättre att din klubb betalar en korrekt summa, men du
kan informera dem om att de är ungefärliga kostnader, och det kommer inte vara högre kostnad än
detta.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig på martin.hunter@telia.com.

Hälsningar

Martin

