Hej på er!
Här kommer en julklapp till alla distrikt😊
Svenska Skidförbundet har nu efter önskan från er distrikt lyckats teckna avtal med
vallaleverantör till både ICA och Folksam cup.
Då det här är ett steg som ni distrikt hela tiden varit med på ser vi nu framemot att på bästa
sätt driva igenom det här tillsammans.
Tillsammans kan vi då
Förenkla logistiken för er i distrikten
Hålla ner den totala kostnaden
Ge samma villkor till alla distrikt
Få en vallning på ungdomars villkor
Minska mängden valla som används, genom mindre testande
En hållbarare idrott
På sikt få fler ungdomar som fortsätter med längdskidåkning
Följande gäller
En vallaleverantör för respektive cup – Rode till ICA-cup och Vauhti till Folksam cup
Leverantören håller ett informationsmöte första dagen, testar fram valla för dagen och
distrikten hämtar sen ut dem på en bestämd tid
Distrikten vallar som tidigare till sina åkare, men slipper ta fram vilken valla som gäller för
dagen
Kostnaden för vallningen blir 150:-/deltagare för hela helgen och läggs på
anmälningsavgiften som nu står i inbjudan, så hela summan betalas samtidigt
För ICA-cup kommer helt fluorfritt gälla, för Folksam cup gäller begränsat fluor innehåll
Gemensamt ansvar för att genomföra den här förändringen på bästa sätt
Jag tycker att det här känns riktigt kul och inspirerande, hoppas ni alla håller med och hjälper
till att driva igenom det här på bästa sätt
För att det på plats ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att ni i distrikten går ut med
tydlig information till alla ungdomar och föräldrar om vad som gäller.
Ett stort tack till Vauhti och Rode som gör det här möjligt!
Med det önskar jag er alla en riktigt
God Jul & Gott Nytt År
Varma hälsningar Jenny
Med vänlig hälsning/best regards
Jenny Limby
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