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LVC Träningsläger (U12-U14) i Valfjället 21-23 januari 2022 

 

Preliminärt program: SL- & GS-träning samt en SL-tävling 

 

Fredag 21 januari 18:00-20:00 Träning  

Lördag 22 januari  08:00-10:00 Träning    

  10:00-10:30 Paus/Fika  

  10:30-12:00 Träning  

  LUNCH 

16:00 SL-tävling och prisutdelning  

Söndag 23 januari 08:00-10:00 Träning    

  10:00-10:30 Paus/Fika  

  10:30-12:30 Träning  

  12:30 Lunch, därefter friåkning eller hemresa  
 

Boende:  

Alt. 1: Villavagnar i Drömbyn (Valfjället). 

http://www.valfjallet.se/vinter 

 

Alt. 2: Rum på hotell Charlottenberg – bokning sker på egen hand. 

https://hotellcharlottenberg.se/ 

 

Pris boende:  

För boende i Villavagn: 1630 kr för en villavagn oavsett hur många ni är i den (exklusive 

handdukar och lakan).  

 

Obs! Betalning av villavagn till nedanstående Swishkonto– endast de 15 första 

personerna (se mer info nedan!). 

 

Lakan och handdukar: 150 kr/ person (bokas på egen hand) 

Slutstäd: 995 kr (detta bokar man på egen hand per villavagn om ni själva vill ha det) 

 

 

  

http://www.lillavarldscupen.se/
http://www.valfjallet.se/vinter
https://hotellcharlottenberg.se/


För bokning av Villavagn:  

Mail till nedanstående e-postadress med följande information: 

1) Namn på den som ska betala 

2) Antalet deltagare och vilken klubb de tillhör 

3) Om ni kan dela en villavagn eller inte  

 

Mycket viktig information kring boendet! 

Då vi endast har 15 villavagnar att tillgå den här gången, kommer de första 15 personerna 

som vill att få varsin vagn. Det går sedan att lösa delat boende i villavagnarna på två sätt:  

1) Ni bestämmer själva vem ni ska bo med – ange då detta vid bokningen av en vagn. En 

bokar på för fler familjer men anger vilka som ska bo tillsammans (max sex personer).  

2) Ni anger att ni vill dela villavagn med någon annan när du anmäler dig. Om du är en 

av de första 15 så skriver jag upp dig på en lista för dem som vill dela. Någon kommer 

då att kontakta dig. Om du alla vagnarna är tagna men att det finns plats kvar i en 

vagn, får du tillgång till listan med andra som vill dela villavagn. Du ansvarar själv för 

att kontakta den som bokat vagnen för betalning. 

 

Obs! Vi önskar helst fylla dessa 15 villavagnar  med så många lägerdeltagare som möjligt, så 

om du hellre vill bo på egen hand får du gärna boka ett rum på Charlottenberg (15 min med 

bil). 

 

Mat: vi äter samtliga måltider tillsammans med start gemensam middag uppe i restaurangen 

fredag kväll och avslutande lunch i restaurangen på söndagen. Om du bor på hotell 

Charlottenberg men ändå önskar delta under samtliga måltider dag- och kvällstid, hör av dig i 

så fall.  

 

Matkostnad:  

Alt 1: Samtliga målider i Valfjället: 685 kr/ person. Obs! All betalning för mat går till 

nedanstående Swishnummer. 

Alt. 2: Samtliga måltider förutom frukost (om du bor på Hotell Charlottenberg): 505 kr per 

person 

 

Var noga med att meddela:  

1) Vem som gör matanmälan 

2) Hur många som ska äta 

3) Om ni tar alt. 1 eller 2.  

4) Om du har några matavvikelser (här ska namn på den som har matavvikelse namnges) 

 

Anmälan till tävling senast måndagen den 17 januari i Tävlingskalendern (kommer inom 

kort). Länk till anmälan: ta.skidor.com 
  

Liftkort: Giltiga liftkort/skipass krävs för att deltagande och köpes på plats. Viktigt att alla 

barn och föräldrar som åker i backen löser liftkort! Detta löser man i uthyrningsshoppen vid 

ankomst. 

 

Pris: 

Liftkort 3 dagar vuxen 720kr (gäller tränare, aktiva och medåkande familjemedlemmar) 

Liftkort 3 dagar ungdom 580kr 

 

http://ta.skidor.com/


Övrigt: LVC-lägret är för U12 och U14. Medföljande syskon får endast följa med i 

undantagsfall och kan då inte räkna med att få ta del av träningarna för LVC-ungdomarna.  

 

Vi använder oss av ”först-till-kvarn”-principen samt medföljande syskon/ förälder i mån av 

plats.  

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagarens skyldighet att 

hålla sig informerade om eventuella programförändringar.  

 

En WhatsApp-grupp kommer att användas för att sprida information innan och under lägret, 

samt för att publicera resultat efter tävlingarna etc. Anslut till gruppen genom att klicka på 

följande länk: https://chat.whatsapp.com/DaMjjdgQeoq2UbEqAOB4MW 
 

 

  
 

Kontakt- och betalningsuppgifter 

E-postadress: malie_nordenberg6@hotmail.com 

QR-kod för betalning av boende (de första 15 betalande personerna) och lägermåltider (alla) 

 
 

OBS! Anmälan är inte genomförd och klar förrän betalningen är mottagen och bekräftad av 

mig via ett mail till den anmälda adressen!  

https://chat.whatsapp.com/DaMjjdgQeoq2UbEqAOB4MW

