
 

 
Inbjudan till träningsläger med Göteborgs slalomklubb  
Lördag 12/12 – måndag 14/12 2020 med uppresa fredag 11/12 

 

Varmt välkomna till klubbens breddläger i dagarna 3 i Lindvallen ! 

 

Om lägret: 

Det kommer att vara organiserad träning lördag till måndag, för och eftermiddag med avbrott för 
lunch. Planen är att vara i Lindvallen hela tiden, men beroende på snötillgång och annat kan något 
pass bli flyttat till Tandådalen. Aktuell info och detaljerat upplägg, snötillgång m.m. skickas ut 
veckan innan lägret till alla som anmält sig. 

U8-U10: 

De yngsta åkarna kommer att träna med klubbtränarna. Det blir fokus på friåkning och 
skidvaneövningar för att få upp balans och skidkänsla. 

U12-U16: 

Träningen för LVC och USM åkarna samt juniorer sker under ledning av tränare från ASP.  

Boende: 

Vi kommer att bo i Gröna byn och Bruna byn. Stugorna är för 4 personer, men större/mindre och 
fördelas därför efter familjestorlek. C:a 50 platser är bokade, först till kvarn gäller. Tar stugorna 
slut kan fler stugor bokas till det pris som gäller då. 

Vi bor familjevis! Fördelning av stugor görs av lägeransvarig efter att anmälningstiden gått ut.  

 Ta med egna sängkläder  
 Ta med egen handduk 
 Slutstäd ingår ej 

Mat: 

Samtliga måltider äter man i egen stuga. Ingen gemensam lunch i år. Undvik även värmestugor i 
fall de är öppna. 



 

Resan:  

Till detta läger har vi ingen gemensam buss. Ingen samåkning. En familj/bil. 

Kostnad 

 

Alla aktiva åkare/ungdomar betalar träningsavgift oavsett ålder, även de som ev. har eget boende. 
Föräldrar och tränare betalar ej träningsavgift.  

Anmälan: 

Skicka ett e-mail till lägeransvarig:  per@skiandroll.se 

  I e-mailet anges: 

 Namn på samtliga deltagare 
 Födelsedatum på barn/ungdomar 
 Aktiv/vuxen/tränare/ungdomstränare 
 Om ni behöver liftkort  
 Om den större stugan önskas 

 

Sista anmälningsdag: 

Anmäl dig senast 19/11 och betala snarast. Anmälan är fullbordad när betalning är erlagd.  

Avgiften betalas in på plusgiro 410 96 94-2. Avbokning med full återbetalning fram till 
avresedagen. 

 

Frågor? 

Kontakta lägeransvarig 

Per Karlbäck 

0702-293066 

per@skiandroll.se 

 


