
  

 
Justerad inbjudan! 

V.49 - Inbjudan till klubbläger i Sälen 3-6 dec. 
För åkare i åldersgrupperna U12-U16 + juniorer. 

 
Välkomna till GSLK’s klubbläger i Sälen fredag-söndag vecka 49.  
Tidigare  ”Hemsedalslägret” som i år går till Sälen pga reserestriktioner.   
Lägret riktar sig till alla åkare i grupperna U12 - U16 samt juniorer. Vi hoppas på många 
deltagare och ett snörikt läger som ger bra träningsmöjligheter i Sälen. 
(Den snöiga bilden är från Sälenlägret i början av december 2018, så vi hoppas på samma fina förhållanden i år!) 

 
Om lägret 
Vi kommer att ha organiserad träning fredag, lördag och söndag. 
Målet är att träna mycket storslalom under helgen men även slalom. beroende på bana och 
snö. Träningen kommer främst att ske i Lindvallen, men Tandådalen kan bli aktuellt beroende 
på tillgänglighet med bantider och snöförhållanden under helgen. 
 
Resan dit och hem 
Vi åker upp i egna bilar på torsdag, familjevis (ingen samåkning den här gången), liksom vi 
kommer att bo familjevis i mindre stugor enligt justeringar nu.  
Vi justerar inbjudan och planeringen redan nu för att lättare kunna genomföra lägret utifrån 
restriktioner och rekommendationer. 
Hemresa söndag eftermiddag. (Vi planerar för ett träningspass även söndag efter lunch.) 
 
Mat 

- Samtliga måltider äter man i Egen stuga, Frukost/Lunch/Middag! 
(Tidigare lunchplan är avbokad.) 

 
Preliminära bantider och backe/område: 
Träningstider, backe & bana - Vi återkommer när vi fått besked från Skistar närmare avresa. 



Boende 
- Stugor i Lindvallen i Gröna Byn & Bruna Byn, (ev Gula Byn).  

Alla stugor har 4 bäddar, men större/mindre & fördelas därför efter familjestorlek först.  
F.n. bokat ca 50 platser. Först till kvarn! Fler stugor kan bokas med pris ca 3100 kr/stuga. 
Vi bor familjevis! Fördelning av stugor görs av lägeransvarig efter att alla är anmälda.  
Beroende på backe/område och snötillgång kan det vara skidor eller bil till träningen. 
I stugan finns 1 sovrum, ev sovalkov & WC+dusch. 

- Slutstädning gör vi själva, ingår EJ. 
- För de som åker på Sälenlägret helgen efter kan det ev finnas möjlighet att lämna skidor  

etc, och återkomma till samma stuga. Meddela mig vid anmälan om ni är intresserade av det. 
- Ta med egna sängkläder och handduk.  

 

Priser boende, liftkort, träning Boende i Stuga för 2-4 pers Boende i Stuga för 4 pers 

Pris hela stugan - Endast familjevis 2000 3000 

Skipass vuxen 3 dagar/person 630 630 

Skipass 7-17 år, 3 dagar/person 510 510 

Har eget liftkort 0 0 

Träningsavgift per åkare 3 dgr 350 350 

Summera för din familj med/utan 
skipass & träningsavgift för åkare 

    

  

• Träningsavgift för alla åkare/ungdomar oavsett ålder. (Gäller ej föräldrar/tränare). Även för de GSLK-
åkare U12-U16 som bokar/bor i egen stuga, och ändå deltar i träningen, det går fint bara meddela 
före i så fall för tränarnas planering och vid inbetalning. OBS! Lakan, handduk, städ ingår ej. 

 
Övriga aktiviteter 

Möjlighet till bad på Experium. Pris barn 7-17 år 140 kr, vuxen 168 kr. 
OBS! Måste förbokas i år, man bokar själv. Tänk på smittspridning & rekommendationer FHM. 
 
Anmälan.
Vi vill ha din anmälan senast 13/11, eller snarast. Säkra din plats redan nu och anmäl/betala in
snarast. Vi har ca 50 platser bokade.
Redan anmälda gör det igen med länk, vi bockar av er i turordning som tidigare.
Vi har generösa avbokningsregler med Skistar i år - fram till avresedagen.
Vid sjukdom eller symptom vill vi att man stannar hemma. Följ FHM rekommendationer!

Anmälan snarast vi länk:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAA

SqFTQJURUNXSlI0SEhZTk9OR05ITlpZSTFMQzZOMi4u

Avgiften betalas till plusgiro GSLK 410 96 94-2 senast vid anmälan. Ange namn+födelsedatum
på samtliga i familjen vid inbetalning.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAASqFTQJURUNXSlI0SEhZTk9OR05ITlpZSTFMQzZOMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAASqFTQJURUNXSlI0SEhZTk9OR05ITlpZSTFMQzZOMi4u


 
Eventuella ändringar i resan pga reserestriktioner & Covid-19 kan komma att påverka upplägget 
på lägret. Vi kommer i såfall informera om ev ändringar så fort vi har möjlighet.   
 

Har du frågor om lägret, träningen, stugor, boende ”familjevis”, osv?  
Välkommen att höra av dig till lägeransvarig!  
Elisabeth Länje, 0704-097200, elisabeth.lanje@gmail.com 


