
 

 

 

 

 

191218 

INBJUDAN TILL SKOLNINGSLÄGER REGION 1-5 
 

Hamra fredag 31 januari – söndag 2 februari 2020 

 

Skolningsverksamheten säsongen 2019/2020 riktar sig till alla åkare födda 2004, eller åkare födda 2005 

som har för avsikt att söka till alpint skidgymnasium ett år tidigare (senast 2019-12-01). Utöver det har 

alla regioner tillsammans valt att utöka skolningsverksamheten föra åkare födda 2005, som har möjlighet 

att söka till skidgymnasium först säsongen 2020/2021.  

Lägret riktar sig till alla åkare som är födda 2005 (första års U16) och genomförs av landets samtliga fem 

regioner i samarbete. 

 

Syfte 

Syftet är att utbilda och inspirera ungdomarna i deras vidare alpina satsning genom en möjlighet att 

träna tillsammans över klubbgränserna i de olika regionerna och tillsammans med andra tränare. Lägret 

ska ses som ett komplement till klubbverksamheten och åkarna kommer att delas in i grupper som är 

mixade med åkare från samtliga regioner.  

 

Innehåll 

Vi startar upp med gemensam samling och information i Hamra utanför Ski Lodge fredag 31 januari kl 

08.30.  

Vi kommer under lägrets gång att träna slalom och storslalom.  

Detaljerat tidsschema och gruppindelning kommuniceras i nära anslutning till lägerstart. 

 

Anmälan 

Anmälan sker i tävlingskalendern, där respektive region har var sitt event för anmälan som heter 

"Skolningsläger Hamra Region 1" osv… upp till region 5.  

Träningsavgiften är 850 SEK per åkare och avser träning i tre dagar. Träningsavgiften faktureras 

klubbarna i efterskott.  

Anmälning i tävlingskalendern för åkare i respektive region ska ske senast fredag den 24 januari.  

 



Sida 2 (2) 

  

  

 

 

 

 

Boende 

Resa, boende, mat och liftkort ombesörjer respektive deltagare. Ski Lodge är fullbokad med anledning 

av annat event. Boende finns därför reserverat i lägenheter i området ”Fjällbruden” och ”Hjortronet” 

precis i anslutning till backen och bokas direkt med anläggningen. Kontaktuppgifter hittar ni nedan. 

 

Boendespecifikation – 1095:- per lägenhet och dygn (6 bäddar) 

• Pjäx- & skidförråd för varje lägenhet. 

• Lägenheterna har 2-3 sovrum (1 med dubbelsäng, 1 med tvåvåningssängar, alt. 1 med 

dubbelsäng, 2 med våningssängar), kök/allrum, wc/dusch/bastu.  

• Fritt Wi-fi. 

 

Tillval  

• Hyra av linneset, 175:-/set. 

• Matpaket helpension (frukost, lunch, middag): 364:- per dag och person från 10 år.  

(Barn mellan 4-9 år betalar 280:- per dag för helpension) 

• Skipass 275:- per dag och person. 

 

Bokning Tänndalen 

Hemsida: https://www.tanndalen.com/  

Mail: bokning@tanndalen.com 

Tel: 0684-155 00  

 

 

Varmt välkomna!  

 

/Regiontränarna i region 1-5 

 

Region 1 Tomas Edeblom 070-241 61 25, Magnus Olofsson 070-610 68 77 

Region 2 Mats Cedervall 076-144 13 21, Chris Camel 070-699 23 39 

Region 3 Fredrik Karlsson 070-691 06 46  

Region 4 Natalie Hermansson 073-073 38 14, Pelle Sahlgren 072-232 03 60 

Region 5 Björn Lison Almqvist 070-667 90 31, Petter Lindström 072-552 44 66 
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