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LVC Träningsläger (U12-U14) i Valfjället 20-22 januari 2023 

 

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

GS-tävling 

 

Fredag 20 januari 18:00-20:00 SL-Träning  

Lördag 21 januari  08:00-10:00 GS-Träning    

  10:00-10:30 Paus/Fika  

  10:30-12:30 SL-Träning  

  LUNCH 

16:00 SL-tävling och prisutdelning  

Söndag 22 januari 08:00-10:00 GS-Träning    

  10:00-10:30 Paus/Fika  

  10:30-12:30 SL-Träning  

  12:30 Lunch, därefter friåkning eller hemresa  
 

Boende:  

Alt. 1: Villavagnar i Drömbyn (Valfjället) – endast för er som kan tänka er att dela villavagn. 

Obs! Priset slås ut på antalet personer.  

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. Priset får 

sedan delas på antalet personer som delar på den. 

 

Lakan och handdukar: 150 kr/ person (swishas samtidigt som beloppet för villavagnen). 

 

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


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

 

 

För bokning av Villavagn:  

Var och en ansvarar för att lösa ett boende och därmed prata ihop sig med dem man vill dela 

boende med. Man anger bokningskoden: VästAlpin i samband med bokningen.  

 

Obs! Vi vill att vi fyller dessa 17 villavagnar med så många lägerdeltagare som möjligt, så 

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

 

Mat: Jag inväntar svar från Björn som är restaurangchef men vi kommer troligen få samma 

upplägg med ett paketpris för måltider som vi brukar.  

 

Matkostnad:  

I nuläget saknar vi prisuppgifter men vi kommer att komma ut med det i en uppdaterad 

inbjudan så fort vi vet.  

 

Avbokning: 

Reglerna för avbokning finns på Valfjällets hemsida och vill man kan man köpa till ett 

avbeställningsskydd. Kolla dock först med gruppen innan ni avsäger en villavagn om det är 

någon som kan ta över den.  

 

Obs! Du måste själv ansvara för att avboka dig i Tävlingskalendern innan lägret! 

 

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

kort). 
  

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 2 dagar vuxen 600 kr  

Liftkort 2 dagar ungdom 500 kr 

Önskas tillägg av fredagen tillkommer 100 kr 

 

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:  
 

 



  
 

Kontaktuppgifter 

Martin Beischer (träningsansvarig)  

martin.beischer@gmail.com 

Tomas Hansson (ban- och träningsansvarig) 

t.hansson@hotmail.com 

Torbjörn Jacobsson (prisansvarig) 

torbjorn.jacobsson@volvocars.com 

Malie Nordenberg (mat-och boendeansvarig) 

malie_nordenberg6@hotmail.com 

 

WhatsApplänk till lägret: https://chat.whatsapp.com/ClRUwkIB60x1peqqiLf61e 
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