
Inbjudan till GSLK:s ”Januariläger” v1 2018 
 
Detta läger är ett träningsläger som vänder sig till alla medlemmar, tex hela familjen, som 
vill att deras ungdomar skall få fin träning i en FIS-godkänd storslalombacke samtidigt som 
föräldrar kan åka både utför och på tvären! 
Lägret kommer denna säsong att arrangeras i Fjätervålen vecka 1 2018 med organiserad 
träning söndag, måndag, tisdag onsdag (31 december - 3 januari). 
Vi kommer att bo i stugor/lägenheter med mellan 6 och 9 bäddar och som vanligt kommer 
vi att försöka pussla ihop så att våra (äldre) ungdomar bor tillsammans. Stugorna ligger nära 
backen på Blåbärsvägen och Ljungstigen (Samma som förra året). 
Uppresa sker 30/12 i egna bilar. All stugor är bokade 7 dagar så för de som önskar förlänga 
lägret på egen hand är det möjligt. För de som åker vidare till Vemdalsslalom sker avresa dit 
torsdag 4/1. Ange i anmälan när ni vill komma upp och när ni vill fara hem.  
 
Först till kvarn gäller! 
 
Lunch och middag äter vi gemensamt i backens restaurang. 
 
Priser: 
Vuxna 4300 SEK 
Ungdom 98–08 3900 SEK 
Barn 09 - 2700 SEK 
 
I priset ingår: 
• Boende i stugor 4-7 nätter • 4 luncher (sön-ons) och 3 middagar (mån-ons) • Liftkort 4 
dagar • Träningsavgift • Slutstädning av lägenheterna 
Tillkommer gör ev. liftkort för fler än 4 dagar 
 
Antal platser: 
Totalt har vi just nu max 55 platser 
Så det är viktigt att anmäla sig i tid! 
 
Som vanligt gäller först till kvarn! Vid överanmälan får vi se om vi kan ordna mer boende. 
Men det är nyår och svårt att hitta ledigt boende! 
 
Anmälan: 
Anmälan gör man genom att skicka ett mail till info@goteborgsslalomklubb.se Obs anmälan 
är bindande, sista anmälningsdatum 30/11. Men det kan bli fullt så anmälan i tid gäller! 
Vänligen meddela i anmälan om när ni skulle vilja åka upp och när ni skulle vilja åka hem. 
 
Träning: 
Detta är ett breddläger där hela familjen kan deltaga men träningen är för våra U10, U12, 
U14, U16 och juniorer. 
 
Övrigt: 
Frukost sköter var och en i stugorna. Medtag lakan och handdukar. 



Vi har idagsläget ingen plan för gemensamt nyårsfirande, men om det önskas så kan vi 
gemensamt ordna detta. 
 
Betalning: 
Betalning senast den 10/12. på plusgiro 4109694-2. 
 
Frågor: 
Maila gärna era frågor till info@goteborgsslalomklubb.se eller ta kontakt med 
Fredrik Magnusson 0705372910 (om ni t.ex. har eget boende men vill deltaga i träning) 
Se också www.fjatervalen.se 


