Uppdaterad 2016-05-03

PM resa Unionsmatchen 2016
Grattis till uttagningen för Unionsmatchen i Norge och Tangenåsen, Oslo den 27 maj –
29 maj.
Vi kommer att åka med stor buss från Hässleholms station (Magasingatan, västra sidan om
järnvägen) kl. 7.30 fredagen den 27 maj, det finns fler stopp se körschema nedan. Om ni vill
gå på bussen på annan plats än Hässleholm, meddela mig Jonas så vi har koll på var ni
stiger på. Vi kommer att äta lunch på Ikea i Uddevalla och denna betalar ni inte själv för. Vi
beräknas vara framme i Baerum där vi ska checka in för vårt boende ca kl. 16.00, vi har med
oss fil, yoghurt, smörgås och frukt som man kan äta innan vi ger oss ut på kartpromenad.
På boendet kommer det att finnas sängar till alla så luftmadrass behövs inte men sängkläder
eller sovsäck och kudde behöver packas med. Övriga som ska packas med är kläder efter
väder, tävlingskläder, hygienartiklar och eventuellt fickpengar. SI-pinne behövs inte då vi
springer med Emit och dessa får vi på plats i Norge. Vid tävlingarna representerar alla
Skåne, därför ska alla bära den Skånejackan före och efter tävlingarna och Skånetröjan
under tävlingarna.
Vi anmäler er till tävlingarna så det är ingen som ni själva behöver göra.
OBS! NYTT!!
OBS! Då det är skärpt gränskontroll mellan Sverige och Norge så måste alla ha godkänt
ID-kort med sig, inget krav på internationellt ID-kort eller pass. Vi kontrollerar vi påstigning av
bussen att detta finns med, ingen ID-handling ingen resa.
Ha med norska pengar om ni vill handla något, då vi är i Norge. Slut nytt!
Beräknad hemkomst i Hässleholm kl. 22.00 söndagen den 29 maj

Länk till Unionsmatchens hemsida. http://www.unionsmatchen.com/?page_id=55
Körschema.
Hässleholms station, västra sidan
Örkelljunga, Skåneporten
Halmstad, Halmstad arena
Varberg, Björkängs Vägkrog
Kungsbacka södra, Mc Donald
Uddevalla, Ikea Torp

7.30
8.00
8.50
9.30
10.00
11.30 – 12.00

Vid återbud kontakta i första hand din uppföljare, vid sent återbud kontakta ledarna för resan.
Ledare: Jonas Höst 073-983 80 13 och Thomas Najvik 070-523 64 61 samt 1st ledare från
Halland

Välkommen med till Norge och Unionsmatchen
ihop med Halland!

