
 

 

Kils SLK inbjuder till klubbläger i Tandådalen vecka 49 2020 

Vi har beslutat att genomföra ett klubbläger trots rådande Corona läge. Då resa till Norge är osäkert i 

dagsläget så har styrelsen beslutat att arrangera klubblägret i Sverige. 

 

Årets klubbläger är placerat i Tandådalen Sälen och gällande datum är 4-6 december. 

Vi kommer att bo på Tandådalen Fjällhotell i egna lägenheter/rum och som är beläget alldeles intill 

backen i Tandådalen. 

Klubblägret är öppet för samtliga medlemmar och vänder sig främst till aktiva barn och ungdomar i 

träningsgrupperna och skidskolan.  

I lägenhetshotellet finns 3+1-bädds och 5+1-bäddslägenheter. Slutstäd, sänglinne och handuk ingår 

INTE i priserna nedan. Ni som önskar ha slutstädning måste uppge det i samband med anmälan till 

lägret. 

Se länk till Tandådalens fjällhotell… 

https://www.skistar.com/sv/boka-online/boende/salen/tandadalen/tandadalens-fjallhotell-

lagenhet/ 

 

Preliminärt program: 

Torsdag 3/12: Resdag. Incheckning sker i Fjällhotellets reception.  

Fredag för/eftermiddag 4/12: Skidåkning tillsammans i respektive grupp.  

Fredag kväll: Föräldramöte samt övrig info från styrelsen. Alla som vill är varmt välkomna att delta.  

Lördag för/eftermiddag 5/12: Skidåkning tillsammans i respektive grupp. 

Lördag kväll: Vi återkommer om hur vi gör med eventuell gemensam middag inomhus eller om vi 

arrangerar grillning utomhus med tanke på Corona. 

Söndag förmiddag 6/12: Skidåkning med respektive grupp. 

Söndag eftermiddag: Skidåkning med respektive grupp. Dagen avslutas kl:15.00 

https://www.skistar.com/sv/boka-online/boende/salen/tandadalen/tandadalens-fjallhotell-lagenhet/
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Ett mer specificerat program med alla hålltider, middagsförslag osv, skickas ut till alla anmälda i god 

tid innan klubblägret.   

 

Preliminära boende priser: 

Lägenhet på Tandådalens Fjällhotell med 3+1 bädd á 1.990 SEK (perioden 3-6/12) 

Lägenhet på Tandådalens Fjällhotell med 5+1 bädd á 2.500 SEK (perioden 3-6/12) 

 

Preliminära liftkortspriser: 

Vi kommer att återkomma med liftkortspriser så snart vi har denna information av Skistar. 

 

Anmälan 

Anmälan till lägret är bindande och skall vara oss tillhanda senast 12/10 till  

klubblager@kilsslk.com 

 

I anmälan skall följande anges: 

• Namn på samtliga resenärer och födelseår samt grupptillhörighet. 

• Storlek på önskad lägenhet eller om ni har eget boende och således inte önskar boka. 

• Har någon Ski star All säsongskort skall det anges i anmälan. Vi önskar även fullständig 

kontaktinfo till den som bokar. 

 

Medlemsavgift och träningsavgift skall vara betald i god tid innan lägret! 

 

Varmt välkomna med er anmälan till klubblägret 2020 

 

Vid frågor om lägret maila till: klubblager@kilsslk.com 
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