Snöläger U14 Västerbotten 2021
Hej och välkommen till Västerbottens snöläger för U14. Ett komma-på-snö-läger för alla åkare födda
2008 och 2009 där vi blandar friåkning med enklare banåkning.
Datum:

3 – 5 december

Plats:

Tärnaby

Samling:

Fredag 3 december kl.19.30 på Tärnaby Sporthotell

Avslutning:

Söndag 5 december kl. 15.00 vid liften.

Utrustning:

För slalom, storslalom och lössnöåkning ifall det kommer ett rejält snödump.
Utöver det vill vi att barnen har med sig kläder för inomhusträning (aktivitet om
det är för kallt för att köra liften).

Måltider:

Fredag kvällsfika, Lördag frukost, lunch, mellanmål, middag. Söndag frukost och
lunch.

Allergener:

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

Boende:

Barnen bor tillsammans på Tärnaby Sporthotell. Vi ser det som en viktig pusselbit
med det gemensamma boendet för att bygga ihop våra U14 åkare till ett tryggt
gäng.
Under lägret undviker vi att använda 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.

Pris:

1190 kr/barn (boende och mat), kostnad för liftkort tillkommer (två dagar).
Boendet betalas på hotellet och liftkortet i backen av deltagarna själva.

Anmälan:

Senast torsdag den 25 november per e-mail till mattias.kangas@storuman.se
I anmälan vill vi att du anger barnets namn, födelseår och ditt
mobiltelefonnummer. Genom anmälan godkänns att vi behandlar uppgifterna om
dig och ditt barn i syfte att kunna administrera och genomföra lägret.

Lägeransvarig:

Mattias Kangas TIK 070-648 28 00 eller mattias.kangas@storuman.se

Övriga ledare:

Maria Edström TIK 070-728 67 83 eller maria_edstrom@outlook.com
Fredrik Sandström AKS 070-190 18 60 eller fredrik@softcut.se
Sören Johansson UHSK Umeå 070-312 66 07 soren.johansson72@gmail.com
Erik Frohm LIF 070-22700 41 erik.frohm@tm.nu

MVH/ Distriktsledarna U14 Västerbotten

