Barmarksläger
armarksläger U12 Västerbotten 2019
Hej och välkommen till Västerbottens barmarksläger för barn födda 2008 och 2009!! Ett läger med fokus
på att lära känna varandra, ha kul tillsammans och på träning
Datum:

27 – 29 september
eptember 201
2019

Plats:

Ansia Camping, Sommarvägen 11, Lycksele.

Samling:

Fredag den 27 september, kl 18.30 vid campingstugorna.

Avslutning:

Söndag 29 september, kl. 12.00 vid campingstugorna.

Utrustning:

Vi kommer både att cykla som träning och cykla till och från de olika aktiviteterna
aktiviteterna.
Därför
för vill vi att barnen har med sig cykel, cykelhjälm och cykellås.. Helst en mounmou
tainbike
bike (undvik tung treväxlad tant
tant- eller gubbcykel). Utöver
er det vill vi att barnen
har med sig träningskläder (inom- och utomhus), träningsskor (inom- och utomhus)
utomhus),
vattenflaska, sängkläder
kläder, ”vanliga” kläder, kläder för att vara ute (även om det regre
nar), lördagsgodis eller snacks, ryggsäck, necessär och handduk.

Allergener:

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

Kostnad:

750 kr/barn.. Betalas vid anmälan via Swish till 070-180 65 19, märk betalningen med
barnets namn. I lägerravgiften ingår alla aktiviteter, boende och mat.

Anmälan:

Senast söndagen
en den 15 september per e-mail till bergh.mathias@gmail.com.
bergh.mathias@gmail.com I anmälan
lan vill vi att du anger
a
barnets namn, födelseår och ditt mobiltelefon
telefonnummer.
Anmälan bekräftas geenom betalning. Uppgifterna
ppgifterna om dig och ditt barn kommer endast att användas
vändas för att administrera och genomföra lägret.

Övrig
information:

Vi bor i stugor på campingen. Servicehus med toalett och dusch finns i anslutning
a
till
stugorna. Utgångspunkten är att lägret är föräldrafritt och att barnen bor tillsammans i stugorna (utan föräldrar) men om något barn vill sova med en förälder så går
det naturligtvis bra (meddela i så fall det vid anmälan). Barnen ansvarar
rar själva för att
hålla ordning på sin utrustning, passa tider och städa ur stugorna. Under lägret
lä
är
det förbjudet att använda slime, surfplattor och mobiltelefoner. Vi kommer därför
att samla in alla mobiltelefoner/surfplattor
mobiltelefoner
när lägret börjar och lämna tillbaka
tillb
dem
när lägret slutar. På lördag kväll kommer vi att lämna ut mobiltelefonerna
mobilt lefonerna i ungefär
30 min så att barnen kan ringa hem. Sedan samlar vi in dem igen. Var vänlig info
informera ditt barn om dessa regler innan lägret.

Lägeransvarig:
Övriga ledare:

Mathias Bergh, LIF, 070
070-180 65 19 eller bergh.mathias@gmail.com
Mattias Kangas, TIK Fjällvinden, 070
070-648 28 00 eller mattias.kangas@storuman.se
Maria Edström, TIK Fjjällvinden, 070-728 67 83 eller maria_edstrom@outlook.com
Fredrik Sandström, AK Skellefteå, 070
070-190 18 60 eller fredrik@softcut.se

MVH/ Distriktsledarna

