Inbjudan

Skidläger i Björnvallen (Trillevallen) 30 nov–2 dec
Varmt välkommen till Ås If skidläger. I år är det barn födda 2005-2008 som bjuds in. Den
äldsta gruppen, 2002-2004, är på ett annat läger samma helg. Det här lägret är tänkt att vara
en mjukstart för de i träningsgruppen som inte varit på läger tidigare, som en förberedelse
för bland annat kommande JH-läger.
Var och när
Björnvallen (Trillevallen) – samling fredag 30 nov, kl. 18-19. Avslutning söndag 2 dec, sen em.
Vilka
Alla barn födda 2005-2008.
Tränare
Ordinarie tränare för träningsgrupperna kommer att ansvara för träningen på lägret –
upplägg och genomförande.
Mat och resa
Liksom i fjol kommer vi att delegera ansvar för de olika måltiderna på plats.
Viktigt – meddela eventuell matallergi eller överkänslighet i samband med anmälan.
Vi samordnar bilresorna, det brukar lösa sig bra för alla. Vi återkommer med förslag på
billogistik efter att alla anmälningar kommit in.
Kostnad
Boendet kostar 225-250 kr per person/natt beroende på hur många vi blir. Klubben står för
alla matkostnader.
Anmälan
Anmälan görs till Janna Thalén, janna@thalenproduktion.se. Ange namn på deltagande barn,
födelseår samt mejl och mobil till förälder. Kom ihåg att ange eventuell matallergi eller
överkänslighet. Meddela också om det är någon avvikande tid – sen ankomst, tidig avfärd –
eller annan information som är viktig för oss arrangörer att veta.
Sista anmälningsdag är söndagen den 11 nov.
Övrigt
Vi har fyllt Björnvallen tidigare år och trots att de äldsta ungdomarna är på ett annat läger så
räknar vi med att vi blir ett stort gäng även i år. En tanke med det här lägret är att det är de
äldre barnen som får åka och att de ska få känna sig just – äldre. Därför har vi tänkt att vi
inte tar med småsyskon och övrig familj. Det är en trygg miljö med många kända ansikten
och ett bra tillfälle att öva på att sova borta utan föräldrar. Skulle det vara så att något barn
väljer att inte komma på lägret för att inte en förälder är med så hittar vi naturligtvis en
lösning. Kom bara ihåg att ange det i samband med anmälan.

