Inbjudan till klubbläger i Trysil 2019
Årets klubbläger går som vanligt av stapeln i Trysil och gällande datum är
5-8 december.
Vi kommer att bo på Trysil Apartment Hotell som är beläget alldeles intill 6stolsliften vid Trysil Turistsentre.

Klubblägret är öppet för samtliga medlemmar men vänder sig främst till aktiva
barn och ungdomar i träningsgrupp.
I lägenhetshotellet finns 4-bädds och 6-bäddslägenheter. Slutstäd ingår. Egna
sänglinnen tas med.
Preliminärt program:
Torsdag: Resdag. I samband med incheck finns personal på plats som kan svara på ev frågor
gällande lägret.
Fredag för/eftermiddag: Skidåkning tillsammans i respektive ungdomsgrupp. Skidskolans
ledare har tränarledd skidteknik tillsammans. Fyspass för träningsaktiva.
Fredag kväll: Föräldramöte samt övrig info från styrelsen. Skidvårdsutbildning. Alla som vill
är varmt välkomna att delta.
Lördag för/eftermiddag: Skidåkning tillsammans i respektive ungdomsgrupp. Skidskolans
ledare har tränarledd skidteknik tillsammans. Fyspass för träningsaktiva.
Lördag kväll: Gemensam middag på Taste Mat och Vinhus (F.d Big Horn). Meny samt priser
kommer i samband med att vi skickar ut ett mer detaljerat program.

Söndag förmiddag: Skidåkning med respektive u-grupp.
Söndag eftermiddag: Friåkning för de som vill.
Ett mer specificerat program med alla hålltider, middagsförslag osv, skickas ut till alla
anmälda i god tid innan klubblägret.
Preliminära boende priser per person:
Ledare skidskola/träningsgrupp samt träningsaktiva barn/ungdomar:
Övriga:

500 kr
800 kr

Preliminära liftkortspriser 3 dagarskort (fredag-söndag):
Ledare skidskola/träningsgrupp:
800 kr
Träningsaktiva barn/ungdomar:
550 kr
Övriga Vuxna:
1100 kr
Övriga Barn/ungdomar (Tom 17 år):
850 kr
Barn under 7 år har gratis liftkort.
Annat antal dagar ordnar ni själva till självkostnadspris.
Priserna kan eventuellt komma att justeras om vi ej lyckas fylla lägenheterna på ett bra sätt,
då vi
betalar för fulla lägenheter. Vi är därför tacksamma för att ni som anmäler er hjälper oss att
i bästa
möjligaste mån fylla lägenheterna. Om ni ej fyller en lägenhet får ni gärna uppge i anmälan
vilka ni
önskar dela med. Vi kommer i år att försöka fylla alla lägenheter på ett så bra sätt som
möjligt.
Anmälan till lägret är bindande och skall vara oss tillhanda senast 4/10 till
klubblager@kilsslk.com
I anmälan skall följande anges:
Storlek på önskad lägenhet samt namn på samtliga resenärer med personnummer och
grupptillhörighet såsom u-grupp, ledare osv. 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 2019!

