Snöläger U12 Västerbotten 2017
Hej och välkommen till Västerbottens snöläger för U12! Ett komma-på-snö-läger för alla åkare föda 2006
och 2007 där vi blandar tränarledd friåkning med enklare banåkning.
Datum:

2 – 3 december 2017

Plats:

Bocksliden, Lycksele.

Samling:

Lördag den 2 december, kl 10.00 vid liften.

Avslutning:

Söndag 3 december, kl. 14.30 vid liften.

Utrustning:

Hjälm med skyddsbåge, ryggskydd och benskydd. De som har flera par skidor tar
sina SL-skidor. Utöver det vill vi att barnen har med sig skidkläder (anpassade efter
temperatur), träningskläder för inomhusträning (alternativ aktivitet om det är för
kallt för att köra liften) , vattenflaska, sängkläder, ”vanliga” kläder, lördagsgodis eller
snacks, necessär och handduk.

Allergener:

Meddela eventuella allergener och annan viktig information om ditt barn i samband
med anmälan.

Pris:

550 kr/barn (boende och mat) samt 240 kr/person för liftkort (två dagar), dvs. totalt
790 kr. För vuxna som följer med är priset för boende och mat 650 kr/person (890
kr/person inklusive liftkort). Den mat som ingår i priset är två luncher, mellis, middag
och frukost. Betalning vid anmälan via Swish till 123 451 23 23 (Lycksele IF). Ange
”U12 [barnets/vuxens namn]” som referens.

Anmälan:

Senast söndagen den 19 november per e-mail till markus.zakrisson@pon.com. I anmälan vill vi att du anger barnets namn, födelseår och ditt mobiltelefonnummer.
Anmälan bekräftas genom betalning. Genom att betala in lägeravgiften godkänns
att vi behandlar uppgifterna om dig och ditt barn i syfte att kunna administrera och
genomföra lägret.

Övrig
information:

Vi bor i fyrabäddsstugor med toalett och dusch på Ansia Camping. Utgångspunkten
är att barnen bor tillsammans i stugorna (utan föräldrar). Om något barn vill sova
med förälder så går det bra (meddela i så fall det vid anmälan). Under lägret är det
förbjudet att använda slime, surfplattor och mobiltelefoner. Vi kommer därför att
samla in alla mobiltelefoner när lägret börjar och lämna tillbaka dem när lägret slutar. På lördag kväll kommer vi att lämna ut mobiltelefonerna (till de barn som inte
har föräldrar på plats) så att de kan ringa hem. Sedan samlar vi in dem igen. Var
vänlig informera ditt barn om dessa regler innan lägret. För de som har långt att åka
finns möjlighet att checka in redan på fredag kväll. Kontakta Markus för mer information om detta.

Lägeransvarig:

Markus Zakrisson, LIF, 070-649 38 12 eller markus.zakrisson@pon.com

Övriga ledare:

Jonas Bergh, UHSK, 070-584 71 10 eller jonas.bergh@kaiding.se

MVH/ Distriktsledarna Markus och Jonas

