Region 2 träningar – säsongen 21/22
Planeringen för säsongen 21 /22 är i fullgång och vi är glada att kunna meddela att det planeras för
fullt för de första regionala lägren. Vi håller tummarna för att den kommande säsongen ska bli både
snörik och att vi så sakteliga kan återgå till en mer normal skidsäsong.
För att underlätta planeringen för våra tränare önskar vi att ni följer den bifogade länken och gör en
preliminär anmälan för ert deltagande. LÄNK TILL ANMÄLAN
Översikt datum
Vecka
47
50
5

Datum
27 – 29 november
18 – 19 december
2 – 6 februari

Aktivitet
Teknikträning SL/GS
Teknikträning SL/GS
Läger samt USM‐kval SG + DH

Plats
Klövsjö
Klövsjö
Duved

Tränare på våra läger
 Klubbtränare från Regionen som tillsammans planerar och genomför dessa träningar.
Kort om samtliga läger
 Föräldrar behövs som hjälp i backen som ex bära käpp, ploga och övrigt tränarna kan önska
hjälp med för att de ska kunna fokusera på åkarna.
 Alla bokar boende och ordnar med mat själva.
 Träningsgrupperna kommer anpassas i storlek när vi vet hur eventuella restriktioner kommer
se ut.
 En mindre lägeravgift kan eventuellt tillkomma för att täcka kostnader så som exempelvis
käpphyra. Vi återkommer med besked när vi kommit längre i planeringen.
 Information/schema för respektive läger kommer när det närmar sig, vi hoppas kunna maila
ut information minst 1 vecka innan varje läger.
Läger 27 – 29 november
 Plats = Klövsjö
 Här bjuder vi även in till fredagsträning, preliminärt 18.00 – 19.30
 Fokus blir teknikträning inom SL och GS
Läger 18 – 19 december
 Plats = Klövsjö
 Fortsatt fokus på teknikträning inom SL och GS
Läger 2 – 3 februari
 Återkommer med information längre fram
Har ni några frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av Er till mig som fått rollen som
Regionsamordnare;
Emelie Uppling
E‐post: e.uppling.sslk@gmail.com
Mobil 070‐564 68 24
Nu håller vi tummarna för en bra säsong!
Med vänliga hälsningar
Emelie Uppling

