
 
 

 

Inbjudan till Trysilläger-2016 
 

16-20 december, fredag-tisdag 
 
 
Lägret i Trysil/Högegga riktar sig till U12 och uppåt (barn som fyller 11 år 2017 och äldre) och som vanligt 
föräldrar och tränare. 
Vi kör träning fyra dagar, lördag till tisdag och vi kommer att träna SL, GS och SG.  
Även i år planerar vi att samarbeta med Calle Carlsson och Trysil Rennskole, vilket innebär att vi kommer köra en 
dag fart (SG) och en dag storslalom (GS) tillsammans med dessa mycket erfarna tränare (f.d landslagstränare).  
 

Boende:  
Vi kommer bo i en modern ”storhytte” i stugområdet Sjumilskogen som ligger centralt vid Turistcentret. Hytten 
heter Gamleskogen och har 52 sängplatser. Se vägbeskrivning på hemsidan. Mer info om stugorna kan fås via 
länkarna nedan.  
  

http://www.sjumilskogen.no/ny/sjumilskogen/storhytter/gamleskogen 
 

OBS! Ta med egna sänglinnen. 
 

Mat:  
Middag ingår på lördag, söndag och måndag. 
Frukost/lunch ingår inte i priset, vilket innebär att var och en fixar egen frukost/lunch för fyra dagar. 
Lunchen äter vi i backen så någon form av lunchpaket rekommenderas. 
Kan vara svårt att hinna med lunch på serveringen eller i stugan mellan träningspassen. 
 

Utrustning för: 
¾ SL 
¾ GS 
¾ Super-G (ni som har fartskidor, annars OK med GS) 
 
Priser:  Med liftkort  Utan liftkort (om ni har Ski Star All)  
¾ Ungdom   3000 SEK  2200 SEK 
¾ Vuxna  3300 SEK  2300 SEK 

 
OBS! Om man ej kan närvara på hela lägret görs endast prisreduktion för mat och liftkort.  

 

Då ingår: 
¾ Boende och städning 
¾ Liftkort  
¾ Middag lö+sö+må 
¾ Träningsavgift 
 

Resa: 
I egna bilar (passagerare betalar 5 kr/mil). 
Avresa: Fredag 16/12, klockslag enligt överenskommelse med resp. bilförare. 
Hemkomst: Tisdag kväll. 
 

Anmälan: 
Anmälan och inbetalning skall vara inne senast 24 november. 
Anmäl er till klubbens mailadress (ange även ditt barns födelseår samt om ni har Ski Star All):  info@gslk.se  
Avgiften betalas till plusgiro 410 96 94-2. 
 
 
Frågor: 
Björn Helldén 0733-331820 
Patrik Olsson 0707-659126 


