Inbjudan till Regionsläger för U15/U16
i Storklinten 20/11-22/11 2020
Lägret vänder sig till alla U15/U16 åkare i Norr- och Västerbotten, födda 05-06. Även alla
hemmavarande juniorer är välkomna. Detta är regionens andra samling av fyra och helgen kommer
att ägnas åt svänggrenarna GS och SL.
Målet med lägret är att erbjuda bra och givande träning där alla åkare ges möjligheter att utveckla
sina grundtekniska färdigheter.
Tid o Plats:

Fredag 20/11 – Söndag 22/11, Storklinten

Samling

Fredag 20/11 klockan 09:00 vid liften redo att börja åka, utrustade med
storslalomskidor.

Anmälan:

Anmälan till lägret senast den 11:e November på länken:
http://simplesignup.se/event/173899-regionlaeger-2-storklinten
Både åkare och medföljande anmäler sig på anmälan.

Boende

Boende är bokat för regionens räkning i Urbergslängan i backen
Vi försöker fördela oss klubbvis. Det går att checka in redan på torsdagkväll för
de som har lång väg att resa.

Kost:

Matpaketet är helpension i tre dagar. Beroende på bokningsläget i övrigt på
anläggningen kommer vi ta beslut huruvida måltiderna äts i restaurangen eller i
boendet.

Utrustning

Utrustning för slalom och storslalomträning.
Super-G skidor.
material för skid-vård
Keycard
Handsprit, munskydd, och sänglinne.

Avgifter
Liftkort:

1dag
2dag
3dag

Vuxen
250 kr
440 kr
620 kr

Matpaket:

Helpension tre dagar

975 kr

Boende:

Urbergslängan

170 kr/natt

Åkare
170 kr
270 kr
400 kr

Avgifterna betalas per person på plats vid incheckning. Deltagarförteckning
kommer att finnas i receptionen

Nycklar och liftkort hämtas ut i biljettkassan.
Anläggningen meddelar att samtliga gäster måste bära munskydd då vi vistas i
restauranger och reception/skidshop.
Tränare

Ansvarig distriktstränare är Magnus Olofsson LALP med hjälp av klubbtränare
för Norr- och Västerbotten
Henric Bäckström, tränare på skidgymnasiet i Arvidsjaur kommer att förstärka
ledarsidan under helgen.

Övrigt

Lägret avslutas söndag 22/11 ca kl 15:00
Kontaktuppgifter: Magnus Olofsson, magnus.pl.olofsson@telia.com, 070-6106877

För att lägret ska kunna genomföras på ett bra och säkert sätt fortsätter vi med samma
förhållningsregler som tidigare.
-

Vi har inga gemensamma samlingar inomhus, sådant sker utomhus.
Vi har inga gemensamma måltider på restaurangen, alla måltider hålls i respektive stuga.
Alla ordnar egen frukost.
Vi ordnar boendet klubbvis, dvs föräldrar och åkare i samma stuga.
Vi samordnar boendet för mindre klubbar som känner att de kan dela boende med annan
klubb.
Vi använder munskydd i allmänna lokaler på anläggningen, var och en ansvarar för egna
skyddet.
Vi är friska, känner vi oss krassliga så stannar vi hemma. Vi kommer ändå hinna åka skidor
allt vi behöver innan tävlingssäsongen börjar.
Ni som har möjlighet att kunna bo hemma under helgen eller har ett alternativt boende i
närheten av Kåbdalis försök nyttja den möjligheten.

Ovanstående gör livet lite tråkigare och krångligare men det blir även lite tryggare. Framförallt ger
det oss möjligheten att få åka skidor igen.

Välkomna till Storklinten!

