
 

INBJUDAN			till			Region-			och			Skolningsläger				snöläger			1			v		
47			2019(Klövsjö)			Region			2			–			killar			och			tjejer			födda		
04-05		
 
Härmed   inbjuds   åkare   födda   2004   och   2005   �ll   regionläger   i   Klövsjö   22-24   november   2019.   Sy�et   är  
a�   låta   regionens   U15-16   åkare   få   träna,   utvecklas   och   ha   roligt   �llsammans.   Vi   vet   a�   åkarna   ligger  
olika   långt   fram   i   förberedelse   inför   säsongen   och   med   ca   4   tränare   så   kommer   vi   kunna   ta   hand   om  
alla   på   e�   bra   sä�,   vi   kommer   åka   både   fri�   och   bana,   slalom   och   storslalom.  
 

Tid			och			plats		
E�ersom   vi   kommer   a�   bo   en   bit   bort   från   backen   så   kommer   det   inte   vara   någon   samling   på   fredag  
kväll   utan   samlingen   blir   lördag   morgon   vid   backen.   Vi   har   valt   a�   göra   så   e�ersom   vissa   av  
deltagarna   har   långt   a�   åka.   
Rumsfördelning   och   incheckning   sker   i   förväg   och   eventuella   ändringar   i   samband   med   samlingen.  
Lägret   avslutas   på   söndag,   ca   17.00   rullar   vi   hemåt.  

Resa		
Ombesörjer   var   och   en,   prata   ihop   er   om   samåkning  

Boende			och			mat		
Boende   fredag   �ll   söndag   sker   i   stugor/lägenheter   i   Klövsjö   skidområde.   Frukost   äter   vi   i   lgh/stugan  
själva   (hotellet   ordnar   inte   frukost   för   �diga   stråk�der   i   år).   Vi   äter    lunch   och   middag   på   Hotell  
Klövsjö�äll.   Slutstäd   ingår   i   priset  

Liftkort		
För   er   som   inte   har   skipass   finns   träningskort   att   köpa   på   Skistarshop   i   Klövsjö   med   40%   rabatt.   Ta  
med   eget   keycard   om   ni   har   (axess)  

Kostnad			
Med   boende   och   mat,   ca   960   för   vuxen   och   1200   för   Ungdom.   Kan   ändras   något   beroende   på  
antalet   anmäld   och   hur   bra   vi   lyckas   fylla   lägenheterna.  
   Lägret   betalas   i   e�erhand   när   besked   om   pris   erhållits .   Bokar   man   utan   boende   och/eller   mat   kan  
man   dra   av   ca   530   respek�ve   430.  
(Boende   fre-sön,   mat   helpension,   Slutstäd)  

Anmälan		
Anmälan   sker   via   länk   på   region2alpint.se  
 
Sista   anmälningsdag   är   söndag   17   November.     Anmälan   är   bindande   och   e�eranmälan   tas   endast  
emot   i   den   mån   det   finns   plats   i   boendet  

Betalning	 
Betalningen   sä�s   in   på   J/H   skidförbunds   Bankgiro    438-7106,   samt   skicka   e�   mail   med   summan   och  
avsändare   �ll   region2alpint@gmail.com  

Ta			med		
Utrustning   för   GS   och   SL   fri�   och   banåkning,   sänglinne,   handduk   och   va�enflaska  
Välkommen!  
 
Region2alpint@gmail.com ,   Mats   Cedervall,   076-1441321   Chris   Camel   070-6992339  
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