
Vemdalen 2017-11-29 
 

INBJUDAN till Region- och Skolningsläger 3 (Klövsjö) 
Region2 – killar och tjejer födda 02-03 
 
Härmed inbjuds åkare födda 2002-2003 till regionläger i Klövsjö 9-10 november 2017. Syftet är 
att låta regionens U15-16 åkare få träna och utvecklas tillsammans. Ni som inte sökt 
skidgymnasium är välkomna på detta läger. Efter ett lyckat läger 2 så känner vi tränare er ännu 
bättre och med en mindre grupp och fler resurser så kan vi fortsätta att utvecklas tillsammans!. 

Tid och plats 
Samling fredag 8 december kl 21.00 i Fjällsalen på Hotell Klövsjöfjäll. 
Rumsfördelning och incheckning sker i samband med samlingen. 
Lägret avslutas på söndag den 10 december, 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 på Hotell Klövsjöfjäll och 
lunch och middag hos Katrinastugan, slutstäd ingår i priset 

Liftkort 
För er som inte har Skistar all så finns att köpa på Skistarshop i Klövsjö, subventionerat för Er. , 
lunch och middag med keycard om ni har (axess) 

Kostnad  
1400 SEK Vuxen/Ungdom 
(Boende, mat, Slutstäd) 

Anmälan 
Anmälan sker KLUBBVIS via mail på bifogad blankett till region2alpint@gmail.com , ska 
innehålla: namn, födelseår, klubb, info om ev allergier. Även ledare och föräldrar som följer med 
och önskar boende skall anmälas! 
 
Sista anmälningsdag är söndag 3 December. 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! 
Distriktstränarna 
Tine Kongsholm, Mats Cedervall, Peter Eng, Tyler Chandler   
Region2alpint@gmail.com, Fredrik Kingstad, 070-538 42 90 
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Anmälan till alpint regionsläger 

Klövsjö 9-10 December 
 

Klubb:  
Kontaktperson 
Namn:  
Telefon:  
Mobil:  
Mail:  
 

Följande personer kommer att delta vid lägret: 
 
Ledare  e-post Allergi/veg? 

Namn Telefon   

    

    

    

    

 
 
Åkare    

Namn Telefon Födelse år (02 alt 03) Allergi/veg? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


