Välkomna till Hemsedalslägret 2019
Avresa torsdag em 22 november - Hemkomst söndag 24 november

Hemsedalslägret är i år ett klubbläger för åkare i grupperna U12-U16 samt för alla våra
juniorer (födda 2009 eller tidigare).
Vi hoppas att vi i år får fina snöförhållanden och bra 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.
Priser
Vuxna & juniorer
Ungdom 13-17 år
Ungdom 7-12 år
Barn upp till 6 år

Behöver liftkort
3600 SEK
3400 SEK
3150 SEK
2500 SEK

Har Skistar liftkort
2860 SEK
2850 SEK
2600 SEK
2500 SEK

I priset ingår:
• Resa med buss (Vi gör inget avdrag för egen bilresa före bussen blir full, då detta är ett
klubbläger och vi gärna reser tillsammans.)
• Boende i flerbäddslägenheter på Alpine Lodge. Precis vid backen.
• Lakan & handdukar ingår.
• 3 Luncher på Alpine Lodge. (Frukost & Middag tar man med/anordnar själv. Finns även mindre
butik på hotellet. Planera & laga gärna middag gemensamt i respektive lägenhet.)
Liftkort 3 dagar (Barn upp till 6 år åker gratis)
• Träningsavgift
• Slutstädning av lägenheterna

Antal platser:
Vi hoppas på stor uppslutning & därför har vi en tidig anmälan till detta läger för att kunna
anpassa antalet platser efter efterfrågan.
Anmälan senast 30/9:
Anmälan gör man helst snarast: skicka ett mail till info@goteborgsslalomklubb.se
(Gärna en kopia till elisabeth.lanje@gmail.com)
Mailet skall innehålla namn på resande, personnummer på samtliga barn, information om ni
vill ha liftkort eller ej samt önskemål om ni behöver specialkost.
Anmälan är bindande och sista anmälningsdatum 30/9. Det tidiga datumet gör att vi kan ha
viss flexibilitet att ta med så många som möjligt om efterfrågan finns.
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, ålder U12 och äldre.
Yngre syskon är välkomna med på resan, men får åka skidor med sina
föräldrar.
Övrigt:
Middag på dit & hemresan ingår ej i priset. Bussen stannar för middagspaus.
Betalning:
Betalning i samband med anmälan senast den 30/9, på plusgiro 4109694-2.
Glöm inte ange namn på deltagare & ålder.
Frågor:
Maila gärna era frågor till info@goteborgsslalomklubb.se eller ta kontakt med Elisabeth Länje
elisabeth.lanje@gmail.com

