Var med på årets klubbläger på skidor!
Preliminärt program

Boka in 16-19 december
Liksom tidigare år åker vi på läger till Grönklitt.
Detta är ett läger där alla kan vara med, stor som liten, familjer
och enskilda. Vi har bokat ett antal stugor som vi vill fylla med
skidsugna barn, ungdomar och vuxna. Det finns tv, öppen spis,
torkskåp dusch och bastu i alla stugor.
För ungdomar mellan 11-16 år blir lägret som ”vanligt”, dvs de
bor tillsammans med ledare i egna stugor. Till dessa stugor köps
mat in i klubbens regi. Vi ser gärna att någon förälder följer med
och hjälper oss med maten.
Övriga stugor sköter sin mat så att säga ”stugvis”. Är man t.ex.
en storfamilj eller kompisgäng som vill bo i samma stuga så kan
man anmäla detta och vi försöker tillgodose detta på bästa sätt.

16 december 17:30
Samling Domnarvsrondellen för
avfärd.
17 dec
Samling kl 09.00 på skidstadion för
alla ungdomar, föräldrar och ledare.
Fm. träning klassiskt
Em. träning skate
Kväll: Enklare vallatips vuxna
Pulkarace………..
18 dec
Fm. träning klassiskt
Em. träning skate
Kväll: …………….

Bäst av allt är att vi tillsammans går på Värdshuset och äter
gemensam middag på lördag kväll. Brukar vara uppskattat!

19dec

Träningar / Aktiviteter

Fm Någon form av tävling
alt träning.

Träningar kommer ske i grupper beroende på nivå. Även äldre
kan få ta del av teknikövningar om så önskas.

Hemfärd efter lunch och gemensam
städning.

På kvällarna kan man få lite vallatips, åka pulka eller varför inte
bara chilla lite framför TV’n.

Ekonomi
För en ungdom kostar lägret ca 395 kr vilket inkluderar mat och
boende, skidpass tillkommer. För övriga blir kostnaden ca 500
kr/vx och 395/barn för stughyran. Övriga utgifter till självkostnad. I priset ingår en middag på värdshuset.
OBS! Betalning sker efter sista anmälan då slutgiltiga
priserna är klara och skickas ut. Betalning till bankgiro
5646-6519 under v 50. Märk med Namn/Grönklitt.
Dagkort

vuxen

40:-

ungdom 8-15 år

20:-

Övrigt
De som behöver bilplats anger detta i anmälan, räkna då med att
få betala en slant till föraren. Är det någon som har plats över så
säg gärna till så kan vi fylla på med någon som inte har egen bil.
Sänglinne medtages.

Anmäl så snart som möjligt i
pärm Bergebo så vi kan boka
rätt antal stugor. Från 9 nov
är anmälan bindande. Alltså
alla namn som är på listan
den 9/11 räknar vi med.
Har ni några frågor ring:
Jonas Endahl 070-6968412
Cilla Zettervall 070-5522999

