
Informationsblad  

  
Det är med glädje för oss att bekräfta att vi har tagit emot Er 

anmälan till kommande turnering i Storsjöcupen. Vi kommer att 

liksom tidigare år växa och för att Ni ska vara säkra på en plats 

till kommande cup så är det av stor vikt att Ni betalar in 

avgifterna i god tid innan sista betalningsdag.  

 

Betalning av avgifter  
De senaste åren har vissa klasser fyllts upp redan i 

januari/februari och lag som ej betalat in hamnat på väntelista, 

trots att de anmält laget tidigt. Om vi måste sätta ett streck för 

antalet deltagande lag i hela Storsjöcupen eller i en enskild klass 

är det alltså när anmälningsavgiften finns på vårt konto som 

avgör.   

  

Sista anmälningsdag är den 10/4 2016 och det är detta datum som gäller för sista 

betalningsdag för anmälningsavgiften.  

Priser och avgifter finns på vår hemsida under rubriken ”Information” 

OBS! Betalning av avgifter är också ett kvitto på att man är definitivt anmäld till 

cupen. 

  

Deltagaravgifterna skall finnas på vårt konto senast 15/5 2016.  

  

Återbud;  

Vid återbud (trekking) senast 10:e april betalas alla avgifter tillbaka.  

Vid återbud (trekking) efter 10:e april betalas inte anmälningsavgift tillbaka.  

Vid återbud efter 15:e maj behåller vi anmälningsavgiften samt 2.000:- av deltagaravgifterna. 

Vid återbud efter 1:a juni, betalas inga avgifter tillbaka.  

Betalningsmetoder  

SVERIGE  

Plusgiro: (Vid betalningar inom Sverige) 443 43 80-4  

Bankgiro: (Vid betalningar inom Sverige) 5924-6801  

  

VID betalningar ifrån utlandet, ex Norge skall BIC kod och IBAN nummer användas:  

Nordea-Plusgiro:  

Vår BIC-kod till Plusgiro: (Används vid betalning ifrån utlandet) NDEASESS  

Vårt IBAN till Plusgiro: (Används vid betalning ifrån utlandet)  

SE06 9500 0099 6034 4434 3804  

  

Eller betala till vårt bankgiro nedan:  

Swedbank-Bankgiro:  

Vår BIC-kod till Bankgiro: (Används vid betalning ifrån utlandet) SWEDSESS  

Vårt IBAN till Bankgiro: (Används vid betalning ifrån utlandet)  

SE45 8000 0814 7197 4766 2543  



 

Inför cupen  

  

Arrangera så att någon ansvarig för laget noga följer Storsjöcupens hemsida 

veckorna före cupstart. Där kan Ni då kontrollera om alla lagets uppgifter stämmer. 

Det kan gälla boende, tröjfärg beställningar av extra nätter, extra måltider, hämtning 

vid ankomst, m m.   


