
Inbjudan klubbläger i Trysil 2017. 

Klubblägret går av stapeln vecka 48, den 30/11 – 3/12. Vi kommer precis
som tidigare år att bo på Trysil Apartment Hotel, som ligger i direkt 
anslutning till 6-stolsliften vid Trysil Turistsentre. 

Klubblägret är öppet för samtliga
medlemmar, men riktar sig främst mot våra
aktiva i träningsgrupp och våra ledare i
träningsgrupp/skidskola. En del av
skidskolans ledarutbildning kommer även
ske i Trysil. 

I lägenhetshotellet finns 4-bädd och 6-bäddslägenheter med självhushåll.
Slutstäd ingår, men egna sänglinnen skall tas med. 

Preliminärt program:  

Torsdag: Resdag

Fredag dag: Skidåkning tillsammans i respektive u-grupp. Utbildning för skidskolans 
ledare samt SLAO1-kurs. 

Fredag kväll: Föräldramöte samt info från styrelsen. Gemensam tid för skidskolans 
ledare samt teoripass för SLAO1-kurs. Skidvårdsutbildning. 

Lördag dag:  Skidåkning tillsammans i respektive u-grupp. Utbildning för skidskolans
ledare samt SLAO1-kurs. 

Lördag kväll: Gemensam kvällsaktivitet för barn och ungdomar. Enklare gemensam 
förtäring för samtliga deltagare på lägret. Gemensam tid för skidskolans ledare samt 
teori för SLAO1-kurs.  

Söndag förmiddag: Skidåkning med respektive u-grupp. Utbildning för skidskolans 
ledare. 

Söndag eftermiddag: Friåkning för de som vill suga det sista ur snön. 

Ni föräldrar och vuxna som inte har någon grupptillhörighet, åk gärna tillsammans 
och lär av varandra.

Ett mer specificerat program för ledare, u-grupper och kurser skickas ut innan 
klubblägret.



Preliminära priser. 

Boendekostnad per person:

Ledare skidskola/träningsgrupp samt träningsaktiva barn/ungdomar: 450 kr 

Övriga medlemmar: 750 kr

Tredagars liftkort (fredag - söndag):

Ledare skidskola/träningsgrupp: 950 kr

Träningsaktiva barn/ungdomar: 400 kr

Övriga medlemmar: Vuxen (från 17 år) 1250 kr, barn 700 kr. 

Yngre än 7 år, gratis liftkort. 

Annat antal dagar ordnar ni själva till självkostnadspris. 

Bindande anmälan senast 30/9 till klubblager@kilsslk.com 

Priserna kan eventuellt justeras något om vi inte lyckas fylla lägenheterna på ett bra 
sätt (vi betalar för fulla lägenheter). Viktigt att ni som anmäler er hjälper oss att i 
möjligaste mån fylla lägenheten. 

I anmälan uppges vilka anmälan avser, ålder och grupptillhörighet (träningsgrupp, 
ledare, övrig etc.). Vi behöver även ha fullständigt kontaktinformation samt 
personnummer. Har någon av de medföljande SkiStar All säsongskort noterar ni 
detta i anmälan. Medlemsavgift samt träningsavgift skall vara betald innan lägret. 

Varmt välkomna med er anmälan. 

Vänliga hälsningar Kils Slalomklubbs styrelse. 
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