
 

INBJUDAN till Region- och Skolningsläger v 49 (Klövsjö) 
Region 2 – killar och tjejer födda 04-05  
 
Härmed inbjuds åkare födda 2004 och 2005 till regionläger i Klövsjö 7-8 December 2019. Syftet är 
att låta regionens U15-16 åkare få träna och utvecklas tillsammans. Ni som inte sökt 
skidgymnasium är välkomna på detta läger.  
Vi kommer åka både fritt och bana, slalom och storslalom. Vi kommer även ha teori. 
Tränare som är planerade är Mats Cedervall, Chris Camel (regionstränare) samt 2 tränare till. 
Tid och plats: 
Samling fredag 6 december kl 21.00 i Fjällsalen på Hotell Klövsjöfjäll, med genomgång av program 
och lite kort info. Programmet kan ändras med kort varsel.  
Rumsfördelning och incheckning sker i förväg och eventuella ändringar i samband med samlingen. 
Lägret avslutas sent söndag eftermiddag. 

Resa 
Ombesörjer var och en, prata ihop er om samåkning 

Boende och mat 
Boende sker framför allt i lägenheter på Hotell Klövsjöfjäll. Slutstäd ingår i priset 

Mat 
Vi äter frukost på Klövsjöfjäll men vid tidig stråktid kan det blir efter första passet (mer info i 
programmet när stråktiderna är klara). Frukost, lunch och middag på lördag. Frukost och lunch på 
söndag. Allt på Hotell Klövsjöfjäll. Ta med egna mellanmål så att ungdomarna kan fylla på med 
energi mellan passen. 

Liftkort 
För er som inte har skipass finns träningskort att köpa på Skistarshop i Klövsjö med 30% rabatt. Ta 
med eget keycard om ni har (axess) 

Kostnad  
Riktpriser som beror på antalet deltagare, hur väl vi fyller lägenheterna, antal sönderkörd käpp etc 
Mat: 660 
Boende: 630 
Träningsavgift: 260 
Priset sätts efter lägret 

Anmälan 
Anmälan sker via google form. Ungdomar: https://forms.gle/y4uQ9NZig57xifiH7 . Föräldrar: 
https://forms.gle/dcrv3DNw6NREnvh7A  
Sista anmälningsdag är söndag 1:a december. Anmälan är bindande och efteranmälan tas endast 
emot i den mån det finns plats i boendet 

Betalning 
Betalningen görs klubbvis på J/H skidförbunds Bankgiro 438-7106, samt skicka ett mail med 
summan och avsändare till region2alpint@gmail.com. OBS betala inte förrän priset är bekräftat 

Ta med 
Utrustning för GS och SL fritt och banåkning, sänglinne, handduk, mellanmål och vattenflaska 
Väl mött!! 
 
Region2alpint@gmail.com, Mats Cedervall, 076-1441321 Chris Camél 070-6992339 
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