STUBAITAL HÖSTLOVET v. 44 - 2018
Klubben erbjuder träningsläger för tävlingsaktiva U12, U14 och U16 åkare. Alla barn är välkomna,
dock bedrivs endast träning för U12, U14 och U16. För yngre deltagare, från U10 och nedåt,
anordnas ingen träning, utan medföljande förälder ansvarar för dessa barn.
Före lägret erbjuds ett Precamp för tävlingsaktiva U16-åkare.
Platserna är begränsade, ca 110 platser finns för huvudlägret.
Träning sker på glaciären Stubaital/Österrike och inriktar sig på styrd friåkning och teknikträning i
bana. Totalt är det planerat med 6,5 skiddagar (halvdag på hemresedagen). All träning/åkning sker
på egen risk. För att åkare ska vara försäkrade under träningspass, måste medlemsavgift vara
inbetald till klubben.
Klubbens egna samt inhyrda tränare är med och fördelas mellan grupperna.
Avresa från Vinterbrinksvägen i Saltis kl 15.00 fredagen den 26 oktober. Bussar finns på plats från
kl 14.15 för packning.
Hemresan är planerad efter förmiddagspasset lördag 3 november och beräknad hemkomst söndagen
den 4 november ca kl 16.00-18.00.
Vi bor på de två intilliggande hotellen Stacklerhof och Brunnenhof i Neustift ca 20 km från backen.
Bussarna till backen avgår kl 7.00 varje morgon och frukost serveras från kl 6.00.
För ordning på hotellet ansvarar föräldrar för sina barn.
PRISER/PERSON HUVUDLÄGER
Vuxen:
U12, U14, U16:
U10 eller yngre

10 500 kr
8 500 kr
7 500 kr

I priset ingår:
Buss T/R, liftkort 7 dagar, busstransfer till och från backen varje dag, boende inkl. frukost och
middag 7 nätter samt träning. Tillkommer gör kostnader för lunch samt mat under hela bussresan.
OBS! Ovanstående priser gäller oavsett om man väljer annat transportmedel än klubbens buss.
Endast träning huvudläger, (U12-U16)
Ej resa, boende/mat, liftkort, transfer
PRISER/PERSON PRECAMP
Vuxen:
U16:

2 100 kr

2 900 kr
1 600 kr

ANMÄLAN
Anmälan sker via klubbens bokningssystem på hemsidan under menyvalet ”Till anmälan”.
Nytt för i år är att resan betalas i samband med anmälan. Den enskilda medlemsavgiften som
visas i bokningen dras av vid betalningen för er som redan betalt familjemedlemsavgiften.
Anmälan är bindande, ingen återbetalning/avbokning är möjlig. Däremot går det att överlåta sin
plats och man ansvarar då själv för detta.

Hotellen har 2-6 bäddsrum och för att vi skall kunna erbjuda så många som möjligt plats att följa
med, måsta alla bäddar nyttjas, vilket innebär att familjer kommer att behöva dela rum. Vi kan alltså
INTE garantera eget dubbelrum, utan önskar att ni redan i anmälningsformuläret anger förslag på
familj ni kan tänka er att dela rum med. Rumsfördelning lämnas ut på plats. Anmälan till läger
innebär att man accepterar eventuellt delat boende.
Ni kommer längre fram få ytterligare information mailledes.
Utrustning GS och SL, skidvårdsmaterial + fyskläder.
Vi ses i Stubaital!

Kontaktpersoner gällande praktiska frågor för lägret är:
Pia Rotsman: pia.rotsman@gmail.com
Caroline Löfgreen Öhrn: caroline@zimba.se

