SÖLDEN HÖSTLOVET
(v.44) 29 okt - 5 nov 2022
Vi följer upp förra året succé med läger ett nytt höstlovsläger i Sölden!
Sista dag för anmälan är 19 juni. Totalt finns 100 platser. Först till kvarn gäller.
Klubben erbjuder träningsläger för U10, U12, U14, U16 och FIS åkare. Alla yngre åkare är
givetvis också välkomna, dock bedrivs endast träning U10-FIS. För yngre deltagare, dvs
U8, anordnas ingen träning, utan medföljande förälder ansvarar för dessa barn.
Även i år åker vi till Sölden, Österrike:

Träning sker på glaciären i Sölden och inriktar sig på styrd friåkning och teknikträning i
bana. Totalt är det planerat med 7 skiddagar, söndag-lördag. Klubbens träningschefer
Anthon Cassman och Max Gordon Sundqvist organiserar antalet tränare för varje grupp.
Det blir dagar med styrda friåkningsövningar följt av dagar i bana beroende på ålder,
förutsättningar och inriktning. Klubben har två banplatser/traceer bokade per dag på
Tiefen- alt Rettenbach- glaciären.

För att åkare ska vara försäkrade under träningspass, måste medlemsavgift vara inbetald
till klubben innan klubblägret. Mer info om det senare.
Nytt för i år är att klubben kommer erbjuda tre extra träningsdagar för dom som vill. Då
ansluter man till hotellet onsdag den 26 oktober och tränar torsdag-lördag. Därefter börjar
huvudlägret. Anmälan till detta sker i augusti.
RESA
Resan t&r till Sölden arrangeras av respektive familj med flyg eller egen bil.
Flyg till München, lördag den 29 oktober. Flygtiderna bestämmer du själv men observera
möjlighet till transfer ca kl 15.00. Bokning av flyg kan ske med klubbens Sportbiljetter hos
SAS. Kod: SALTSJÖBADENS SLALOMKLUBB, SSLKCR2.
Transfer till Sölden tar ca 3 timmar på lördag em. Det finns möjlighet att beställa transfer
som hämtar på flygplatsen i München kl. 15.00. Då har du även plats i transferbuss till och
från glaciären varje dag. Transfer till München är söndag 6 november på morgonen, efter
frukost. Flyget du skall boka är efter kl. 14.00.
Egen bil till Sölden eller om du vill hyra bil på flygplatsen. Då sköter du alla dina
transporter själv, till och från Sölden och till och från glaciären.
BOENDE
Boendet är på Hotel Alpen Gasthof Grüner som ifjol. Klubben har i dag tillgång till ca 100
bäddar. Ett fantastiskt boende beläget strax ovanför byn, men ändå lätt att ta sig upp och
ner med bergbana eller gå nertill byn om man vill. Frukost och middag äter vi på hotellets
restaurang. Mer info om hotellet läs här: https://gruener-soelden.com/
CA PRISER/PERSON HÖSTLOVSLÄGER
Vuxen 7 nätter:
U10 – U16 & FIS:
U8 eller yngre:

10.700 kr*
10.200 kr*
9.700 kr

Priset inkluderar: Del i dubbelrum med familj eller kompis, frukost och middag samt liftkort.
Träningsavgift för åkarna tillkommer. Räkna med ca 350-400kr/dag/åkare.
För familjer som bor 3 personer eller fler i samma rum, kommer priset justeras (bli
lägre). Mer om detta när vi får en total bild av bokningsläget.
Extradygn på hotellet kostar 100Euro.
Extradag liftkort kostar 35-49Euro (beroende på ålder)
Transfer från och till flygplatsen i München, lördag 30 okt samt söndag 7 nov, inklusive
transfer till och från glaciären hela veckan. Cirka 2 000 kr/person, beroende på euron och
att andra rörliga kostnader kan ändras.
*Priset kan justeras pga. valutakursförändring.

ANMÄLAN
Anmälan sker via klubbens bokningssystem på länken HÄR
Klubben tar ut en bokningsavgift på 1.000 kr/person i samband med anmälan. Resterande
kostnad betalas i anslutning till resan.
Först till kvarn med efterföljande reservlista.
Anmälan är bindande. Om ni väljer att avboka betalas 500kr tillbaka från
bokningsavgiften. Detta gäller till och med 2 veckor innan ankomst.
Ni kommer längre fram få ytterligare information via mail.
Vi ses i SÖLDEN!
Kontaktpersoner gällande praktiska frågor för lägret är:
martin.schenstrom@gmail.com
0722-480992
behrang.masoumi@swedbank.se
0722-459151
Kontaktperson gällande träningsrelaterade frågor på lägret är:
Anthoncassman@saltisslalom.se
Maxgordon@saltisslalom.se

