
Välkomna till Hemsedallägret 2018
Avresa torsdag em 22 november - Hemkomst söndag 25 november

Hemsedallägret är ett breddläger som vänder sig till alla, där vi
välkomnar alla som vill prova på att åka på läger med en skidklubb.

Vi hoppas att vi även detta år får uppleva riktigt fin skidåkning tillsammans.

Bussen startar på torsdag eftermiddag & är framme sent torsdag kväll.
Vi får därmed sova i sköna sängar innan lägret drar igång fredag morgon.
Hemsedal erbjuder bra träningsmöjligheter och har backar som passar alla åldrar.

Priser Behöver liftkort Har Skistar liftkort
Vuxna 3900 SEK 3300 SEK
Ungdom 13-15 år 3700 SEK 3300 SEK
Ungdom 7-12 år 3300 SEK 2800 SEK
Barn upp till 6 år 2800 SEK 2800 SEK

I priset ingår:
• Resa med buss (inget avdrag för bilresa kommer att göras i år)
• Boende i flerbäddslägenheter på Alpine Lodge. Precis vid backen.
• Måltider på Alpine Lodge (3 Luncher och 2 Middagar) frukost tar vi med oss.
(Tyvärr har vi inte hunnit få exakta prisuppgifter av restaurangen i dagsläget så priset kan komma
att justeras något pga detta samt beroende på den norska växlingskursen.)
• Liftkort 3 dagar (Barn upp till 6 år åker gratis)
• Träningsavgift
• Slutstädning av lägenheterna

Antal platser:
Vi hoppas på lika stor uppslutning i år som tidigare & därför har vi en tidig anmälan till detta läger
för att kunna anpassa antalet platser efter efterfrågan.
Anmälan:
Anmälan gör man genom att skicka ett mail till info@goteborgsslalomklubb.se.
Mailet skall innehålla personnummer på samtliga barn, information om ni vill ha liftkort eller ej
samt önskemål om ni behöver specialkost.  Anmälan är bindande och sista anmälningsdatum
7/10. Det tidiga datumet gör att vi kan ha flexibilitet att ta med så många som möjligt om
efterfrågan finns. Förra året var vi över 100 deltagare, i år har vi reserverat 176 platser. Vi måste
redan 8/10 släppa de platser vi inte behöver.
Program:
Vi återkommer med detaljerat program, men i grova drag:
Avresa cirka 15.00 på torsdagseftermiddagen, framme vid midnatt i Hemsedal.
Fulla skiddagar fredag och lördag, söndag fram till lunch.
Hemkomst sent på söndag kväll.

Träning:
Vi erbjuder organiserad träning för våra barn- och ungdomsgrupper, födda 2012 och tidigare.
Yngre syskon är välkomna med på resan, men får åka skidor med sina
föräldrar.

Övrigt:
Middag på dit & hemresan ingår ej i priset. Lakan & handduk ingår dock i år.

Betalning:
Betalning i samband med anmälan senast den 6/10, på plusgiro 4109694-2.

Frågor:
Maila gärna era frågor till info@goteborgsslalomklubb.se eller ta kontakt med AnnSofie Ruuth
annsofie_ruth@hotmail.com.


