
 

Hej, 

Då var det snart dags för GSLK:s inomhusläger i Alpincenter Wittenburg Tyskland.  

https://www.alpincenter.com/hamburg-wittenburg/en  

I år är 2 läger inplanerade, 9-11 september och (23-25 September). 

Planen är att erbjuda två skidpass á 2 timmar både lördag och söndag. Lägret inriktar sig i första hand till 

klubbens U14-U16 åkare samt juniorer då underlaget är hårt och isigt. A-käpp kommer att användas. Våra U12 

åkare är förstås också välkomna om de känner sig redo.  

Följande bantider är bokade lördag 10/9 (09:00-11:00 & 15.00-17.00) samt söndag 11/9 (07:00-11:00 två pass 

med paus). Av erfarenhet bör vi dock vara inställda på att bantiderna kan komma att ändras.   

Resan ordnas på egen hand (försök gärna att samåka, hör av er om ni vill veta vilka som åker med). Alla 

rummen är bokade fredag till söndag. Åker man vid 14 tiden från Göteborg och över Rödby-Puttgarden så är 

men nere i Wittenburg 21:00-22:00 Hemfärd via Puttgarden–Rödby söndag eftermiddag. Man kan även ta en 

nattfärja ner men som sagt…träningstiderna kan flyttas. 

Boende i dubbelrum/flerbäddsrum.Dessa är bokade 9-11 September, tänker man anlända på lördag så måste ni 

tala om detta vid anmälan så första natten kan bokas av.  

Kostnad: ( 1 vuxen och 1 barn) är 241 EUR / rum.  I priset ingår liftkort/bantider båda dagarna, boende, Frukost-

Lunch-Middag på Lördag och Frukost på Söndag. Ifall medföljande vuxen inte kommer att åka skidor är 

kostnaden 201 EUR/rum. 

Förutom skidutrustning (SL) ta med verktyg för att kunna slipa kanterna VIKTIGT        (Tänk även på att ta med 

vinterkläder om ni vill stå och titta, -2 till -5C i skidhallen)  och idrottskläder om ni vill ha möjlighet att jogga 

mellan skidpassen. Sista anmälningsdag är fredag 19:e Augusti. Anmälan mailas till bskantze@me.com ange 

hemadress och födelsedata på samtliga resenärer då jag behöver ange detta till hotellet. Ni föräldrar som är 

tränare meddela gärna i samband med anmälan om ni kan vara med och coacha och hjälpa till i backen. 

Vi har bokat in 20 åkare på detta läger och för att fylla alla platser så går inbjudan ut till Väst Alpin 20/8 

För aktiva deltagare tillkommer en lägerkostnad på 600 kr som ska betalas till GSLK i samband med anmälan. 

Betalning görs till klubbens plusgiro 410 96 94-2, märk betalning med Namn på aktiv och WSEP9   

Övrig betalning av hotell etc. görs direkt till Alpincenter av deltagarna själva. 

Har ni frågar kontakta Björn Skantze:   bskantze@me.com     

Alla deltagare har personligt ansvar för betalning av sina hotellrum.  

Anmälan är bindande och behöver ni avboka (senast 7 dagar före ankomst) är ni själva betalningsansvariga.  

Vad gäller reserestriktioner relaterade till Covid-19 så håll er uppdaterade på www.swedenabroad.se.                  

I skrivande stund är alla restriktioner hävda, även för icke vaccinerade. Tyvärr vet vi att Covid är på väg tillbaka 

så håll er uppdaterade och hör gärna av er med frågor ifall ni har funderingar. 

Mvh, 

Tränarna GSLK 
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