Inbjudan till Regionsläger för U15/U16
I Tärnaby 13-16 Dec 2019
Lägret vänder sig till alla U15/U16 åkare i norr- och västerbotten, födda 04-05.
hemmavarande juniorer är välkomna. Syftet med lägret är att erbjuda bra och givande träning
där alla åkare ges möjligheter att utveckla sina tekniska färdigheter. Vi fokuserar på SL och
GS
Tid o Plats: 13-16 December i Tärnaby
Samling:

Fredag 13 december
20:30 samlas vi backsalen för en gemensam presentation av helgens aktiviteter.
Middag serveras mellan 18:00-20:30 på Fredag kväll. (Förbokas)

Anmälan:

Anmälan till lägret senast 1 November till Tomas.Edeblom@telia.com
Ange eventuella avvikelser från paketlösningen vid anmälan, Eget liftkort, eget
boende, eventuella allergier.

Avgift:

Ungdomar: 1685 Kr/person, Inkluderar boende med helpension
Vuxna: 2285 Kr/person. Inkluderar boende med helpension
Enbart måltider: 630 kr per person (lunch+ middag lördag och söndag, lunch
måndag).
Avgifterna för boendet och mat betalas till Tärnaby fjällhotell BG 5367-7662
senast 29/11, Ange bokningsnummer: 68645, namn och klubb på deltagare,
OBS ingen middag i paketpriset Fredag kväll. Önskas Middag Fredag kväll
kostar det 150 Kr. Middag förbokas senast 9/12 direkt till Hotellet
Liftkort: Ungdomar: 3 dagar 846 Kr/person. Vuxna: 3 dagar 1062 Kr. Liftkortet
köper ni i Ingemarbacken lördag morgon.
(Bokningsvillkor boende: Avbokning av rum skall ske senast 1/11.
Avbokning mellan 2/11-30/11 kostar 500 kr/rum såvida rummet kan säljas
vidare, i annat fall 1000 kr.
Avbokning senare än 1/12 före ankomst kostar 500 k/rum såvida rummet kan
säljas vidare, i annat fall full debitering.)

Boende:

Boende på Tärnaby fjällhotell, boende i 2-3 bäddsrum. Sänglinne och slutstäd
ingår

Utrustning: Utrustning för slalom och storslalom, material för skidvård, Keycard

Tränare:

Tomas Edeblom, AKV, Magnus Olofsson LALP, Per-Olov Edvinsson KBK

Info:

Tomas Edeblom 070-241 6125, Tomas.Edeblom@telia.com

Skolnings Information om alpin skolningsverksamhet för ungdomar födda 04-05 kan ni
verksamhet läsa på Skolningsversamhet 2019-2020
Övrigt:

Lägret avslutas Måndag 16 December ca 15:00

Välkomna!

