INBJUDAN till Region- och Skolningsläger 2 2018
(Klövsjö) Region2 – killar och tjejer födda 03-04
Härmed inbjuds åkare födda 2003 till skolningsläger och åkare födda 2004 till regionläger i Klövsjö
23-25 november 2018. Syftet är att låta regionens U15-16 åkare få träna och utvecklas tillsammans.
Vi vet att åkarna ligger olika långt fram i förberedelse inför säsongen och med ca 5 tränare så
kommer vi kunna ta hand om alla på ett bra sätt, vi kommer åka både fritt och bana, slalom och
storslalom.
Tränare som är planerade är Mats Cedervall (regionstränare), Tyler Chandler (Tränare från Sun
Valley som även tränade region 2 ifjol), Lisa Hiltula (FIS åkare som nyligen trappat ner), 1-2
Föräldratränare. Troligen hjälper även gymnasietränare Thomas Lindberg från Åre till vid vissa pass.
Tid och plats
Samling fredag 23 november kl 21.00 i Fjällsalen på Hotell Klövsjöfjäll, med genomgång av program
och Gymnasiepresentation av Thomas Lindberg. Om intresse finns kommer eventuellt extra
SL-träning på fredag kväll ca 18.00 att erbjudas. Maila region Region2alpint@gmail.com vid intresse
av extraträning.
Rumsfördelning och incheckning sker i förväg och eventuella ändringar i samband med samlingen.
Lägret avslutas på söndag, ca 17.00 rullar vi hemåt.
Resa
Ombesörjer var och en, prata ihop er om samåkning
Boende och mat
Boende sker i stugor/lägenheter i Klövsjö skidområde. Vi äter frukost, lunch och middag på Hotell
Klövsjöfjäll. Slutstäd ingår i priset
Liftkort
För er som inte har skipass finns träningskort att köpa på Skistarshop i Klövsjö med 40% rabatt. Ta
med eget keycard om ni har (axess)
Kostnad
1200 för vuxen och 1400 för Ungdom. Kan ändras något beroende på antalet anmälda.
(Boende, mat helpension, Slutstäd)
Anmälan
Anmälan sker via länk på region2alpint.se
Sista anmälningsdag är måndag 12 November. Anmälan är bindande och efteranmälan tas endast
emot i den mån det finns plats i boendet
Betalning
Betalningen sätts in på J/H skidförbunds Bankgiro 438-7106, samt skicka ett mail med summan och
avsändare till region2alpint@gmail.com
Ta med
Utrustning för GS och SL fritt och banåkning, sänglinne, handduk och vattenflaska
Välkommen!
Region2alpint@gmail.com, Mats Cedervall, 076-1441321

