Info angående reserver, avanmälan och ändringar

2019-01-14: Intresset för Stockholm Indoor Cup 2019 är högre än någonsin. Jätteroligt förstås, men
det har gjort att vi har sålt slut på alla tillgängliga platser i tävlingsklass. För att erbjuda så många som
möjligt har vi nu skapat en reservlista.
Du kan skriva upp dig på reservlistan genom att använda länken på Eventor. Om du skriver upp dig på
reservlistan hör vi av oss via mail om du får en plats. Vi tar då också ut en avgift på 30 kr för arbetet,
då det kräver en del extraarbete. Avgiften skall Swishas till oss den dag då ni får bekräftelse på att ni
får en plats, eller betalas på annat sätt enligt överenskommelse. Detta är det enda sättet att få en
reservplats, och platserna fördelas helt och hållet efter vem som skriver upp sig först.
Om du redan är anmäld men inte tänker springa, avanmäl dig då via länken på Eventor. Vi är
tacksamma om avanmälningen/återbudet kommer så snart som möjligt. Avanmälningar senast 30
januari 23:59 (efteranmälningsstoppet) kommer inte att faktureras. Observera att du inte kan
avanmäla dig via Eventor (teknisk begränsning i Eventor).
Om du på något sätt vill ändra din anmälan (t.ex. byta bricknummer eller beställa en långpasskarta),
vänligen använd formuläret som länkas på Eventor. På grund av Eventors tekniska begränsningar går
det inte att göra detta på ”vanligt” sätt.
För dessa tre ärenden önskar vi att ni i största möjliga mån använder formulären som länkas på
Eventor och alltså inte skickar ett mail. Har ni frågor är ni dock välkomna att kontakta oss!
Anmälan till motions- och U-klasserna är fortsatt öppna, dock max 375 deltagare i dessa klasser
sammanräknat. Det innebär att vi reserverar oss för att platserna kan ta slut även i dessa klasser och
därmed ingen möjlighet till direktanmälan.
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