Iskongress 2013 i Rättvik
XIX. International Ice Messenger Conference

Iskongress i Rättvik
Din förening är välkommen till årets iskrongress i Rättvik 16 -17 nov 2013 på
Hotell Lerdalshöjden med fin utsikt över Siljan!
Skridskoutflykt till närliggande premiärisar planeras till söndag 17 nov. Intresserade är
välkomna att delta i isspaning på fredag 15 nov.
Runnskrinnarna, Siljans Långskrinnare och Långfärdsskridsko i Mora organiserar
Iskongress 2013 gemensamt i Dalarna. Iskongressen är ett samarrangemang med
Skridskonätet.
Program (prel.) lördag 16/11 2013:
09:00 - 10:00 Inskrivning och välkomstkaffe med dúppa
10:00

Kongress del I

12:00

Lunch

13:00

Fullmäktigemöte Skridskonätet

14:15

Kongress del II (parallella sessioner)

19:00

Kongressmiddag, Samkväm

Förslag till ämnen att behandla kan skickas till iskongress2013@skridsko.net
Rättvik är en vacker plats även i november. På intressanta sjöar i omgivningen lägger
sig isen oftast tidigt på säsongen. Så vi räknar iskallt med spännande utflykter på
nylagda sjöisar (även kallad jungfrufönster av stora bokens författare).
Hotell Lerdalshöjden ( www.lerdalshojden.se ) erbjuder allt vi behöver för att inbjudna
klubbar och israpportörer kan sammanstråla och mötas utöver vår digitala värld.
Från tågstationen är det ca 1,6 km till hotellet. Busstransfer finns.

Priser: 1250:-- SEK för kongress lördag inkl. förmiddags- och eftermiddagskaffe,
lunch, kongressmiddag kväll samt lunchpaket och bussresa söndag.
Hotellpriser: Dubbelrum 450:--/person, Enkelrum 750:--, inkl. frukostbuffé.
OBS! Övernattning bokas och betalas av deltagarna själva direkt till hotellet. Hotellets
bokningsvillkor gäller. Hotellreceptionen hjälper till vid placering i dubbelrum för att
undvika enkelrumstillägg.
Tel till hotellet: +46 (0)28451150, info@lerdalshojden.se, ange Iskongress 2013.
Anmälan till kongressen görs via gruppanmälan per klubb. Bindande anmälan genom
att fylla i anmälningsblanketten som finns på
http://www.skridsko.net/foreningen/konferenser/anmalningsblankett.doc och skicka
den via mail till Runnskrinn: anmalan.iskongress2013@skridsko.net .
Pris vid betalning före 2013-08-31: 1250:-- SEK. Senare anmälan förhöjd avgift.
Betalning sker till Runnskrinnarna Bankgiro nr. 153-4692. Ange i meddelandet din
klubb och ”Iskongress 2013”.
(Internat.banking: Runnskrinnarna kto: IBAN: SE0580000816619343318862,
BIC: SWEDSESS)
Uppdaterad kongressinformation presenteras efter hand på
http://www.skridsko.net/foreningen/konferenser/iskongress2013.html .
Organisatörerna nås på epost till iskongress2013@skridsko.net .
Hjärtligt välkommen med din anmälan snart. Vi ses i Dalarna i höst!
Wolfgang Immler, Hans Laurell, Randi Breili, Mats Jansson,
Niclas Agné, Björn Hagelby.

