Region 2 – säsongen 22/23
Säsongen 22/23 närmar sig och planeringen är i full gång. I år planeras för fyra regionala läger där
första lägret inte är långt bort – Cykling i Järvsö, se bifogad inbjudan med mer information. Nedan
bifogar vi planen för säsongen så som den ser ut just nu. Som alltid kan saker komma att förändras
vilket vi kommer att informera om så snart det eventuellt skulle ske.
För att underlätta planeringen och kommunikationen ber vi er redan nu göra en preliminär anmäla
till de snöläger som ni har för avsikt att delta på via denna LÄNK Den mailadresser som ni lämnar i
anmälan kommer vara den framtida distributionskanalen av information för de regionala
aktiviteterna.
Översikt datum
V.38 Regionläger barmark Järvsö (separat inbjudan)
V.47 Regionläger Klövsjö alt Björnrike (beroende på snötillgång)
V.49 Gymnasiehelg
V.50 Regionläger Funäsdalen
V.1
V.2 Skistar Wintergames Vemdalen
V.3
V.4 Skolningsläger (födda 2007) Ort? (ej klart)
V.5 Regionläger och USM‐kval Duved 2xDH, 2xSG
V.6 USM‐kval Järvsö 3xSL
V.7 Only 16 (endast födda 2007) Storklinten, Boden
V.8 USM‐kval Almåsa 3xGS
V.9
V.10
V.11 USM‐final Funäsdalen DH, SG, GS, SL
V.11 U14 LVC Landsdelsfinal Sundsvall
V.12 U12 LVC Regionfinal Östersund
V.13 Guldhjälmen Duved
V.14 MSR Sundsvall
V.15 Skistar Wintergames Sälen
V.16 Ingemartrofén Tärnaby
V.17 1:a Maj Trofén

Tränare på våra läger
 Klubbtränare från Regionen som tillsammans planerar och genomför dessa träningar.
Kort om samtliga snöläger
 För att underlätta planeringen för regionlägren kommer vi ta upp en preliminär anmälan där
man anger vilka läger man har för avsikt att delta på samt insamling av kontaktuppgifter för
att underlätta kommunikationen framgent.
 Föräldrar behövs som hjälp i backen för att ex bära käpp, ploga och övrigt tränarna kan önska
hjälp med för att de ska kunna fokusera på åkarna.
 Alla bokar boende och ordnar med mat själva.
 En mindre lägeravgift kan eventuellt tillkomma för att täcka kostnader så som exempelvis
käpphyra. Vi återkommer med besked när vi kommit längre i planeringen.
 Information/schema för respektive läger kommer distribueras när det närmar sig

Läger 25 – 27 november
 Plats = Klövsjö eller Björnrike – beror på snötillgången
Läger 16 – 18 december
 Plats = Funäsdalen
Läger 1 – 2 februari
 I anslutning till USM kval Fart, Duved
Har ni några frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av Er till mig som fått rollen som
Regionsamordnare;
Emelie Uppling
E‐post: e.uppling.sslk@gmail.com
Mobil 070‐564 68 24

Med vänliga hälsningar
Emelie Uppling

