Snöläger U14 Västerbotten 2020
Hej och välkommen till Västerbottens snöläger för U14. Ett komma-på-snö-läger för alla åkare födda
2007 och 2008 där vi blandar friåkning med enklare banåkning.
Datum:

28 november – 29 november 2020

Plats:

Tärnaby

Samling:

Lördag morgon 28 november kl.08:30 vid liften i Ingemarbacken. Vi ser gärna att
ni har liftkort ordnat innan liften startar kl. 09:00. Liftkort köper varje deltagare
själv.

Avslutning:

Söndag 29 nov kl.16.00 vid liften.

COVID-19:

Covid19:

Med rådande Covid-19 har Alpina Kommittén beslutat att de läger som kommer att
arrangeras i distriktets regi fram till 2020-12-31 ej kommer att arrangeras med
gemensamt boende för deltagarna. Detta innebär att varje deltagare ordnar sitt
eget boende under helgen. Lägerverksamheten kommer att pågå fram till kl. 16.00
på lördag och startas upp igen kl. 08.30 på söndag morgon. Tiden däremellan
ansvarar föräldrar för sina barn.

Ledarna kommer att anpassa träningen/aktiviteterna så att de genomförs i mindre
grupper för att minska risken för smittspridning. Man deltar bara på lägret om man
är 100% frisk och skulle någon deltagare uppvisa någon form av symtom kan man
tyvärr inte fortsätta lägerdeltagandet.
Boende:

Boende ordnar ni själva förslagsvis kontaktar ni då Tärnaby sporthotell 0954-10416
eller Tärnaby Fjällhotell 0954-10420

Utrustning:

För slalom och storslalom både fritt och käppåkning. Ta även med friåkningsskidor
om ni har så vi har ett alternativ vid kraftigt snöfall.

Måltider:

Frukost, lunch och middag sköter ni själva under lägret.
Möjlighet att köpa lunch finns i Tärningen (fikastugan) vid Ingemarbacken samt på
de olika hotellalternativen.
Mellanmål som består av varm choklad & kaffe, smörgås med ost och grönsak,
liten kaka eller frukt kommer serveras.
Obs detta kan med kort varsel att ändras pga Corona restriktioner.

Allergener:

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

Pris:

Anmälan:

300 kr/barn

Senast fredagen den 21 november per e-mail till mattias.kangas@storuman.se
I anmälan vill vi att du anger barnets namn, födelseår och ditt
mobiltelefonnummer. Anmälan bekräftas genom betalning via swish till 070 648 20
00 . Uppgifterna om dig och ditt barn kommer endast att användas för att
administrera och genomföra lägret.
Mer information om helgen kommer till de anmälda åkarna närmare lägret.

Lägeransvarig: Mattias Kangas Tärna IK Fjällvinden 070-648 28 00 eller
mattias.kangas@stouman.se

Övriga ledare:

Maria Edström 070-728 67 83, Mattias Bergh 070 -180 65 19 och Sören Johansson
070-312 66 07

