GASK-LÄGER hösten 2018
Hej!
Nu är det dags för anmälan till höstens läger och här kommer information om dessa. Det kommer att
genomföras tre läger, läger 1 i Hamra, läger 2 i Björnrike och läger 3 i Vemdalsskalet.
Ni behöver ta ställning till vilket/vilka läger ni deltar i, om ni önskar boende och för detta behöver vi
få in anmälan senast den 18 oktober för läger 2 och 30 oktober för läger 1 & 3. Anmälan sker via
Gävle Alpinas hemsida: http://www.gavlealpina.nu. Betald avgift = anmälan för boende (Swish:
123 464 54 879).
Information om rabatterade liftkort kommer senare.
Resor till lägren organiseras enskilt, men vi uppmuntrar till samåkning.
Notering om medföljande syskon:
Medföljande syskon både äldre och yngre utanför träningsgrupperna som lägret är till för, kommer
inte tillhanda hållas träning av tränarna på plats. De kan följa med i övningar och eventuella banor
under ansvar av sina föräldrar och om förutsättningarna så tillåter, frågan måste ställas på plats till
ansvarig tränare.
Vi ser fram emot härliga dagar i pisten!

Ledarna genom
Maria Lindén & Carina Nyström

Kontaktuppgifter:
Maria: linden.maria.u@gmail.com tel 070-5724321
Carina: carinanys10@gmail.com tel 073-0630501

Lägren i Björnrike Hösten 18
SWE 1: U12 och uppåt 181115 - 18
SWE 2: U12 och uppåt 181130 - 1203
SWE 3: U10 och uppåt 181213 - 16
SWE 1 Boende:
15/11-18/11, Avresa torsdag och hemresa söndag.
Boendet är i 6-bäddslägenheter vid backen i Skilodgen. Lägenheterna fylls upp.
Sänglinne tar var och en med själv. Slutstädning ingår.
Pris: 550 kr/person för boende
Mat: Helpension 340 kr/dag
Resa: ordnas själv
Anmälan och betalning: senast 2018-10-30
Liftkort på plats

SWE 2 Boende:
30/11-3/12, Avresa på fredag och hemresa på måndag
Boendet är i 8-bäddslägenheter nära backen i Nallehusen. Lägenheterna fylls upp
Sänglinne och städning ingår ej!
Pris: 450 kr/person
Anmälan och betalning: senast 2018-10-18 OBS!
Liftkort köps på plats
Mat: egen frukost med lunch och middag på Sportköket. Mer info kommer.
Resa: Ordnas själv

SWE 3 Boende:
13-16/12 avresa torsdag-hemresa söndag
För: U10-uppåt
Plats: Vemdalsskalet

Boendet är i Fallmoran (vid torget) i 4 bäddslägenheter samt skalsbyn.
Obs städning och sänglinne är inkluderat!
Boendekostnad: 1050 kr/person
Anmälan och betalning: 2018-10-30
Liftkort: köps på plats
Mat: egen frukost, lunch och middag planeras på någon av restaurangerna i Vemdalen. Information
kommer senare.
Resa: ordnas själv

