Invitation til Junior Fun Tour i AAVK
den 27. og 28. juni 2020
Aalborg Vandskiklub glæder sig rigtig meget til at se alle glade vandskibørn og -unge til en hyggelig weekend.

Tilmelding med navn, klub og discipliner (Trick A-B-X /Slalom A-B-X) foregår via
https://aavk.nemtilmeld.dk/65/ senest 22. juni.
Max. Deltagerantal: 30 – kan evt. justeres alt afhængig af antal forældre der deltager.
Prisen for deltagelse i konkurrencen er kr. 200,-, dette inkluderer mad samt aktiviteter. Forældre og
andre: kr. 250,- (under 8 år halv pris) for hele weekenden.

Vi opfordrer til, at der deltager så få ansvarlige/forældre så mulig, der skal dog være mindst en ansvarlig
med pr. klub, idet AAVK ikke kan stå med ansvaret for deltagerne.

Vi starter lørdag kl. 08.30 med morgenmad. Startlisterne bliver hængt op fredag eller tidlig lørdag ved
klubhuset. Hvilke discipliner vi starter med afgøres på dagen, som udgangspunkt starter vi med slalom A.

Det er muligt at sætte telt eller campingvogn op ved søen. Vi opfordrer til, at alle har et sted, de kan være
i tilfælde af regnvejr, idet vi ikke må (eller kan) huse 50 personer i klubhuset. Man kunne eventuelt have
en ekstra pavillon med, som sættes op omkring klubhuset eller mulighed for at opholde sig i eget
telt/campingvogn eller om nødvendigt bil.

I forhold til forplejning kan der, alt afhængig af vejr og gældende coronaregler, være tale om, at vi dele
spisning op i hold. Vi håber vejret er med os, så vi også kan spise ude. Men tænk gerne muligheden ind, at
nogle eventuelt skal spise i eget telt/område om nødvendigt.

Vi glæder os til at se jer alle til en forhåbentlig dejlig solskinsweekend i AAVK. Har du spørgsmål, så kontakt gerne Sila
på 20 77 11 85 eller kontakt Rasmus på: udviklingskonsulent@vandski.dk. Du/I er meget velkommen til at ankomme
fredag, vi tænder grillen og hygger. (Medbring selv maden til fredag).

