
 
 

 

Inbjudan till försäsongsläger 20/21 

 

 

Välkommen till höstens försäsongsläger i Björnrike 

och Vemdalsskalet.  

 

Anmälan 

görs på Gävle alpinas hemsida: gävlealpina.nu. 

 

Boende 

Klubben har bokat gemensamt boende. För att få ned priset fyller vi dem 

så mycket som möjligt. I de kan man önska med vem man vill bo, men det 

är ingen garanti. Det angivna priset är förutsatt att lägenheterna fylls, vid 

eventuellt tomma bäddar kan priset öka något, ca 50kr/deltagare. Det 

slutliga priset meddelas 2 dagar efter att anmälningstiden gått ut. 

Vill man med tanke på Covid-19 eller någon annan anledning boka eget 

boende går det också bra. GASK har inga rabatter utan det är priset på 

Skistars hemsida som gäller. Vid eget boende behöver man inte betala 

någon lägeravgift. 



 
 

Betalning:  

Betalning görs med swish till Gävle Alpina, en betalning per person och 

läger.  Det är endast boendet man betalar för, har man eget boende 

behöver man inte betala någon lägeravgift.  

OBS! Märk betalningen Med vilket läger det gäller, namn och grupp. 

Tex SWE1, Stefan Löven, U12 

 

Liftkort 

löser man själv om man inte redan har ett. 

 

Mat 

sköter man själv eller gemensamt i lägenheterna.  

 

Transport 

till och från läger ordnar man själv. 

 

Avbokningsregler 

Avbokning kan ske kostnadsfritt tom sista anmälningsdag, efter det 

återbetalas inget för boendet. Vid inställt läger återbetalas hela summan 

för boendet. 

Vid sjukdom stannar man hemma, tänk att det är samma regler som skola 

och arbete. Ungdomarna skall dessutom orka med träningen. 

 

Frågor 

besvaras av respektive grupptränare  

 



 
 

Covid-19 policy 

Gävle alpina följer Folkhälsomyndigheten och Svenska skidförbundets 

rekommendationer.  

Det innebär att följande regler gäller på samtliga försäsongsläger 

arrangerande av Gävle Alpina. Observera att de kan ändras om 

Folkhälsomyndighetens eller skidförbundets rekommendationer ändras.  

Om man har något symptom för COVID-19: 

• Innan läger: Stanna hemma. 

• Under läger:  

o Om man bor i delat boende bokat av klubben: Avbryt 

träningen, meddela gruppens tränare och samtliga som 

man delar boendet med. Man ska dessutom åka hem.  

o Om man bor i eget boende: Avbryt träningen och 

meddela gruppens tränare. Man bestämmer själv om 

man vill stanna eller åka hem. 

 

VÄLKOMNA, det är kul med läger! 

 

  



 
 

 

LÄGER SWE 1  

Grupper: U12 och uppåt 

Datum: 13-16/11 

Plats: Björnrike 

Boende: Nallehusen 8- och 12-bäddslägenhet 

Pris vid fullt antal: 745 kr/person 

Anmälan: Senast 24/10 

Betalning: Senast 31/10 

 

LÄGER SWE 2 

Grupper: U12 och uppåt 

Datum: 26-29/11 

Plats: Vemdalsskalet 

Boende: Skalshöjden 10-bäddslägenhet 

Pris vid fullt antal: 689 kr/person 

Anmälan: Senast 7/11 

Betalning: Senast 14/11 

 

LÄGER SWE 3 

Grupper: U10 och uppåt 

Datum: 11-14/12 

Plats: Björnrike 

Boende: Nallehusen 8- och 12-bäddslägenhet 

Pris vid fullt antal: 750 kr/person 

Anmälan: Senast 21/11 

Betalning: Senast 28/11 


