
Välkomna till läger i Klövsjö v48 
 

 
 
Lägret riktar sig till U12 och äldre. Vi kommer att ha träning fredag-söndag v48. Banor sätts med B-
käpp. Det blir både SL och GS, så ta med skidor för detta. 
 
Det är lite längre att åka till Klövsjö (Vemdalen), men vi är flera som har boende i Vemdalen. Därav så 
kan vi erbjuda ett antal bäddar utan boendekostnad. Detta innebär att vi kan anordna ett läger med 
mycket bra träningsmöjligheter och till väldigt låg kostnad. 
 
Boende 
Utöver de som har eget boende i Vemdalen, så finns det utrymme för ytterligare 12 personer att bo 
utan kostnad i dessa boenden. Blir vi fler anmälda så hyr vi boende. Kostnaden för detta hyrda 
boende delas i så fall av samtliga anmälda som inte har eget boende. 
Tag med egna sängkläder och handduk. 
 
Resan dit och hem 
Vi åker i egna bilar upp på torsdag och hem på söndag (samåk gärna). 
 
Mat 
Man ordnar själv sin mat i sitt boende. ICA-butik finns i Klövsjö by, ca 5 min med bil. 
Gemensam middag på Bennys Bistro på lördagen, mer info kring detta kommer efter anmälan. 
 
Liftkort 
Det är Skistar i Klövsjö/Vemdalen. I anmälan anges om man vill köpa liftkort för helgen. Vi får 25% 
rabatt på liftkort när vi bokar genom klubben. Liftkort bokas av lägeransvarig. Pris ungdom tre dagar 
800 kr och vuxen 1000 kr. 
 
Träningstider (preliminära) 
Fredag 2/12 
11:00-13:00 och 15:00-17:00 
 
Lördag 3/12 
09:00-11:00 och 14:00-16:00 
 
Söndag 4/12 
09:00-12:00 
 
Kostnad 
Lägeravgift 300 kr. 
Boendekostnad tillkommer när vi vet hur många som anmält sig, men borde ej överskrida 400 
kr/pers i det fall att vi även hyr boende. 



 

Anmälan 
Anmälan behövs senast söndag 13/11. 
Anmäl dig genom att fylla i detta formulär: 
https://forms.office.com/r/VxxpNR55sG 
 
 
 
Vi ser fram emot att träffa er i Klövsjö! 
 
Lägeransvariga 
 
Mattias Höglund Fredrica Höglund 
0705-983087 0707-780841 
mho@pollex.se  fredrica.hoglund@outlook.com 
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