Friåkningsläger i Riksgränsen 27-28 maj
Norrbottens skidförbund i samarbetet med Kiruna BK

Traditionsenligt arrangeras friåkningsläger i Riksgränsen - I år med en från toppen på
Freeride World Qualifier Tour, Karin Stöckel, som huvudansvarig.
Som avslutning på en lång skidsäsong bjuder Karin i år in alla U-14 och U-16 ungdomar i region 1,
Norrbotten och Västerbotten, till ett friåkningsläger på vårsnö i Riksgränsen.
Förra året blev ett riktigt bra läger med nöjda åkare från hela regionen och med ett leende på alla när de åkte
hem från lägret. Vi hoppas på ett lika roligt och bra läger i år och nu är även U-14 ungdomarna inbjudna så
att fler har chansen att komma.
Ord från Karin: ”Att ha roligt på skidor är det viktigaste enligt mig och jag vill dela med mig av den glädjen
jag har på skidor till alla regionens ungdomar. Vi lämnar pisten för några dagar och utforskar Riksgränsens
skidsystem. Skidföret så sent på säsongen är oftast riktigt bra och jag hoppas det blir en helg att minnas för
oss alla.”
Det finns plats för 25 deltagare och det är först till kvarn som gäller. Skicka namn på deltagare och
kontaktuppgifter till: karinstockel1@gmail.com för anmälan. När ni fått bekräftelse betalar ni in en
deltagaravgift på 300 kr till Norrbottens skidförbund på BG är 437-7552.
Avgiften betalas inte tillbaka om ni får förhinder och inte kan delta, dock om lägret av någon anledning
måste ställas in.
Boende får deltagarna fixas på egen hand, några tips kommer här:
 Främjandets anläggning i Katterjåkk
 Ebbes kök Katterjåkk
 Riksgränsen, hotell, vandrarhem etc är förstås toppen att bo i.
 Björkliden går även bra att bo i, där är stugby och vandrarhem öppet. Med liftkort har man
kostnadsfritt plats på transferbuss mellan Björkliden och Riksgränsen. (Avgång Lö/Sö 08.30 från
Björkliden och åter kl. 17.00). Kolla även Davvi Dallu, vandrarhem i Björkliden.
 Vassijaure är ett annat tips om ni har lite kontakter och en transferlösning, (5 min med bil, roligare
med skoter..)
 Annars finns alltid någon bar backe att smälla upp ett tält eller en Lavvu på. Det kan ju vara hur
mysigt som helst…
Oavsett, boka på lägret bums, fixa boende (löser sig alltid..) och kom upp med ett stort skidåkarleende.
Vi ber om ursäkt för sent utskick av kallelse detta år men vi hoppas att så många som möjligt kan komma
ändå. Vi ses i Riksgränsen!
Vid frågor, ring Karin:
070-5346110

Välkommen - Karin Stöckel, Kiruna BK, Norrbotten, Världen…

