Inbjudan till Kaprunlägret 2019

Göteborgs Slalomklubb arrangerar
SÄSONGSUPPTAKT 2019–2020 PÅ KITZSTEINHORNGLACIÄREN I KAPRUN
Även i år startar vi skidsäsongen med ett snöläger i Kaprun under höstlovet vecka 44.
I år så kommer Landskrona Ski Club inte åka med oss. Däremot så kommer troligtvis våra kompisar
från Norrköpings SK, Vetlanda AK och kanske några ytterligare från andra klubbar att åka med.
Beroende på deltagarantal så kan det bli en eller två fulla bussar.
Ni som varit med på denna resa de senaste åren har fått uppleva bland de bästa veckorna någonsin,
med massor av snö, blå himmel och lagom kallt. Klubben har arrangerat denna resa i snart 20 år och
det har oftast blivit fantastiska förhållanden, men de senaste åren så har det fram till veckan innan
avresa varit varmt och för lite snö, för att sedan ordna upp sig i sista stund. Förra året var det första
gången som vi drabbades av storm på berget och vi fick istället hitta på alternativa aktiviteter så som
mountainbike och klättring. Vi vill därför redan nu säga att vi kommer att genomföra resan oavsett
förhållandena där nere. Vi kommer helt enkelt anpassa programmet till rådande förhållanden och
göra det bästa av situationen. Inför årets läger har vi också fått reda på att Österrike infört höstlov
för sina skolor på samma sätt som i Sverige samma vecka. Vi vet inte om eller hur detta kommer
påverka mängden människor på berget, men det blir ju samma läge för alla österrikiska glaciärorter
så vi får helt enkel se hur det blir. Med de utbyggda liftarna så hoppas vi att effekten inte blir så stor.

Alla barn måste ha en vuxen ansvarig som åker med!
För de minsta barnen är det viktigt att tänka på att åkningen sker i högalpin terräng (över 2200
m.ö.h). Barnen måste klara sig med ledare, utan mamma eller pappa.
Planerad avresa är fredag 25 oktober kl. 13.00 från Kungsbacka för Göteborgsbussen. Den andra
bussen kommer starta från Linköping på fredag förmiddag. Den bussen kommer också att stanna på
lämplig plats för att hämta upp resenärer från Vetlanda. Vi återkommer med exakt tid så snart vi har
fått in anmälningarna från övriga klubbar. Vi anländer till Kaprun redan på lördag morgon eller tidig
förmiddag vilket gör att de som önskar har möjlighet att åka skidor redan på lördagen. Det
uppskattas av många att ha möjlighet att komma i ordning med all utrustning och åka skidor en
eftermiddag i lugn och ro innan träningen drar igång på söndagen.
Vi får totalt 6 skiddagar med tränare, ej inräknat extradagen då vi anländer, och åker hem fredag
kväll 1 november. Ankomst Sverige på lördag eftermiddag.
Som vanligt tas vi om hand av Eva-Lotta och Norbert Hartweger och deras tränare från Hartweger' Ski
& Snowboard Schule.
Vi bor på hotell Sonnblick. www.hotel-sonnblick.at. Hotellet ligger ett stenkast från centrum där vi
finner vår hovleverantör av skidor Glaser Sport. Hotellet har ett spa samt en utomhuspool som är
väldigt populär hos ungdomarna.
Vi har valt att i paketpriset redan från början baka in den extra frukosten på ankomstdagen samt sen
utcheckning på hemresekvällen. Sen utcheckning innebär att vi har möjlighet att förvara packning på
hotellet samt att använda deras spa för att duscha och byta om på avresedagen. De rum som inte är
bokade för nya gäster kommer vi få behålla fram till dess att bussen avreser från hotellet. Middagen
på avresekvällen är en enklare pastabuffé.
Preliminära priser inkluderar bussresa, 6 dagars liftkort och träning (halvdagar för vuxna och heldagar
för ungdomar), 6 övernattningar, 7 frukostar, 7 middagar samt extrakostnaden för sen utcheckning.
Barn

(födda 2014 eller senare)

3 000 kr (betalar endast för bussresan) *

Barn

(födda 2008–2013)

9 700 kr

Ungdom 1

(födda 2004–2007)

10 300 kr

Ungdom 2

(födda 2001–2003)

10 900 kr

Vuxna

(födda 2000 och tidigare)

11 400 kr

* Barn födda 2014 eller senare ingår inte i någon träningsgrupp. Om man önskar delta tillkommer en
avgift på 330 euro som anmäls och betalas på plats. Mamma eller pappa bör vara med och stötta i
bakgrunden.
Om ni önskar 7-dagars liftkort tillkommer 250 kronor för vuxen f. 2000 eller tidigare, 200 kronor för f.
01–03 samt 150 kronor för f. 04-13 eller senare. Observera att det är betydligt billigare att lägga till
en extra dag i anmälan jämfört med att köpa ett endagarskort på plats. Ange om ni önskar 7-dagars
liftkort i anmälan till lägret.

Observera! Ovan nämnda priser kan komma att justeras något om det sker betydande
valutakursförändringar och deltagarantal.
Anmälan sker via mail till info@goteborgsslalomklubb.se och genom en anmälningsavgift på 1000
SEK/pers inbetalt på GSLK:s pg-konto 410 96 94-2. Då deltagarna i år kommer från flera klubbar och
vi skall planera för olika upphämtningsplatser så vill vi att ni i anmälan också anger från vilken klubb
ni kommer. I anmälan behöver vi fullständigt namn på alla resenärer, födelseår samt
klubbtillhörighet. Resan är ej bokad förrän anmälningsavgiften är betald. I ovanstående priser ingår
anmälningsavgiften. Resterande betalning skall vara betalt senast 15 oktober.
Vill ni vara säkra på att komma med så rekommenderar vi er att anmäla er så snabbt som möjligt. De
två senaste åren blev resan fullbokad samma dag som inbjudan gick ut, och vi har redan fått in ett
stort antal intresseanmälningar. Observera att vi kommer bekräfta anmälan i den turordning
anmälan kommer in per mail efter att inbjudan gått ut.
Regler vid avbokning:

Avbokningskostnad

Mer än 30 dagar före avresa

1000 kronor

14 – 30 dagar

15 % av resans pris

3 – 13 dagar

50 % av resans pris

Mindre än 3 dagar

100 % av resans pris

Välkomna önskar
Karin och Anders Koritz

