Inbjudan till träningsläger med Göteborgs slalomklubb
Fredag 16/12 – söndag 18/12 2022 med uppresa torsdag 15/12

Varmt välkomna till klubbens breddläger (för alla åldrar) i dagarna 3 i Sälen!
Om lägret:
Det kommer att vara organiserad träning fredag till söndag, för- och eftermiddag med avbrott för
lunch. Aktuell info och detaljerat upplägg skickas ut när det är klart.

Träning:
Vi kommer köra två skidpass per dag, exakta tider kommer men blir både kort-, långkäpp och
storslalom.

Boende:
Vi kommer att bo i 10-bäddsstugor men finns även möjlighet till 4-bäddsstugor för de som vill.
Fördelning av stugor görs av lägeransvarig efter att anmälningstiden gått ut men skriv vilken storlek
på stuga ni helst önskar.
•
•
•

Ta med egna sängkläder (går att boka till för 175kr/set)
Ta med egen handduk
Slutstäd ingår

Mat:
Mat ingår ej. Lindvallens restaurang och Experium restaurang är öppna för lunch och middag. Vi
kommer troligtvis anordna gemensam middag om intresse finns, mer info kommer.

Resan:
Till detta läger har vi ingen gemensam buss utan man ansvarar själv för att ta sig till Sälen.

Kostnad
Stugorna kommer att kosta c:a 8 970 kr för 10-bäddsstuga (897kr/pers om den blir full) och 5260 kr
för 4-bäddsstuga
Exakt pris meddelas när vi bokat. Betala därför inte in förrän exakta priser meddelats.
Liftkort kostar 1136:- för vuxna och 925:- för ungdom, för tre skiddagar.

Träningsavgift på 300:- för hela lägret betalas av alla aktiva åkare/ungdomar oavsett ålder, även de
som ev. har eget boende. Föräldrar och tränare betalar ej träningsavgift.

Anmälan:
Skicka ett e-mail till lägeransvarig: caroline@highmind.se
I e-mailet anges:
•
•
•
•
•

Namn på samtliga deltagare
Födelsedatum på barn/ungdomar
Aktiv/vuxen/tränare/
Vilken stuga som helst önskas
Hur många liftkort ni behöver

Sista anmälningsdag:
Anmäl dig senast söndag 13/11 och betala när exakt belopp skickats ut.
Avgiften betalas in på plusgiro 410 96 94-2. Ingen avbokning är möjlig efter att man anmält sig.

Frågor?
Kontakta lägeransvarig
Caroline Krantz
0725-640364
caroline@highmind.se

