Inbjudan till Alpina Klubben Vännäs årliga breddläger

När:
Lördag och söndag den 7-8 december
Var:
Huvudort Tärnaby, ev. åkning i Hemavan för de som önskar
Inbjudna:
Alla aktiva barn i AKV med deras föräldrar och syskon. Ingen åldersgräns, men för barn
under 7 år vill vi att förälder är med sitt/sina barn i backen!
Boende:
Vi bor i medlemsstugor i Tärnaby. De ligger vid Tullen. Stugorna är välutrustade och
försedda med 6-bäddar / stuga. Utstädning sker av de som bor i respektive stuga på söndagen
innan kl. 10:00. Glöm ej att ta med eget sänglinne, frukost, skidor anpassade för ålder och
teknik samt kläder efter väder.
Kostnad:
Boende ca. 200-250 kr / bädd för hela helgen, beroende på hur stugorna fylls ut. Meddela
boendebehov så tidigt ni kan / allra senast den 3/11 för att underlätta bokning och minska
kostnaden. Vi har förbokat 3 st stugor och det finns än så länge några till lediga som vi har
möjlighet att boka om behov finns.
Ange om ni redan har årskort eller eget boende i anmälan.
Om vi är en grupp på över 10 personer som förbokar liftkort finns möjlighet till rabatt på
priserna. Ta med eget keycard för laddning om ni har. Se Tärnaby/Hemavans hemsida för
liftkortspriser.
Transport/resa:
Resan upp sker i egna bilar, samåk så långt som möjligt. Meddela vid anmälan om ni har plats
ledigt i bil eller om ni önskar åka med någon annan så försöker vi sy ihop så det blir så få bilar
som möjligt. Frukost köper var och en med sig. Förslagsvis gröt :-). Lunch äter vi gemensamt
i backen, valfritt om medhavd eller i restaurang. På lördag kväll planerar vi för gemensam
middag i närheten av stugorna för att stärka lagkänslan. Middagen betalas av var och en.
Anmälan:
Anmäl er så snart ni bestämt er, boendeönskemål innan 3/11 men allra senast den 24/11 (först
till kvarn gäller för boendet) till helu03@handelsbanken.se.
Boendeanmälan är bindande, så till sett att ev. merkostnad orsakad pga. sent avhopp debiteras
den som fått förhinder.
Frågor:
Erik Zackrisson, 070-535 50 15 eller Henrik Lundström, 070-626 97 58
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