Inbjudan till Fartläger för A-åkare i Gällivare
Lägret vänder sig till U15-16 och Juniorer (i mån av plats, först till kvarn..) från Norroch Västerbotten. Lägret kommer att erbjuda träning där åkarna ges möjlighet att
utveckla sina tekniska kunskaper och färdigheter inom fart.
Plats:
Datum:
Start:
Avslut:

Gällivare
8/2-10/2
Fredag den 8/2 klockan 08.45 (Vid liften)
Söndag den 10/2 klockan ca:15.30

Inriktning:
Utrustning:

Fart (SG& DH), friåkning, teknik och bana.
Fartutrustning samt fyskläder.
För att delta i lägret krävs att åkarna har godkänd utrustning. Det är
varje klubbledares ansvar att klubbens åkare har godkänd utrustning,
när det gäller skidor är detta minst SG skidor(tag naturligtvis med DH
skidor om ni har).

Anmälan:

Klubbvis anmälan av åkare, ledare och föräldrar till Rickard Quick
via rickard@quickskiing.com senast 3/2.
Anmälan skall även ske på idrottonline (i tävlingskalendern)

Lägeravgift:

400 Kr/person. Betalas kontant på plats samt
Fartträningsavgift 100 sek/dag betalas till BG 754-2608
OBS! Boende mat och liftkort ingår ej.
Återbetalning på grund av sjukdom görs i efterhand och i mån av
överskott på lägret.

Liftkort

Köps fr. kl. 08.00 på fredag. Kostnad 480kr för ungdom och 600 kr
för vuxen (keycard tillkommer om ni ej har med själva)

Boende:

Bokas av klubbar, se GSK alpinas mailutskick där de reserverat olika
boendealternativ åt er, se nedan. Reservationen står tills söndag 3/2.

Mat:

GSK Alpina serverar lunch i restaurangen vid backen för 70 kr.

Ledare:

Rickard Quick, Regionstränare
Pär Gabrielsson, Distriktstränare Norrbotten
Mats Degerman, Västerbotten
Rune Dahlström, Gällivare Skidgymnasium
Varje klubb förväntas ställa upp med en hjälpledare, denna ledare
anger ni vid anmälan. Klubben står för denna ledares kostnader.

Frågor:

Rickard Quick, 073-0727438, rickard@quickskiing.com
GSK Kalle Mågård, 070-2971175, kalle.magard@lkab.com

Boende Fartläger Dundret 8-10 februari 2013
Hej alla alpinister
Vi förbokat 2 st boende alternativ till fartlägret på Dundret. Dessa finns förbokade tom
söndag den 3:e feb.
Alternativen är följande:
Gällivare Camping:
4 st stugor á 5 bäddar, 900:- /natt.
2 st stugor á 4 bäddar, 750 :-/natt
3 st stugor ´s 2 bäddar, 650:-/natt.
Gällivare Camping AB, Kvarnbacksvägen 2, 982 39 Gällivare
Box 203, 982 22 Gällivare
Tel: 0970-100 10
Fax: 0970-103 10
info@gellivarecamping.com
Dundret
7st dubbelrum (ord.pris 1590:-/natt/rum ), ert pris 850:- /natt inkl. frukost
8st enkelrum (ord.pris 1290:-/natt/rum ), ert pris 650:- /natt inkl. frukost
18st hytter ert pris 500:-/natt/rum inkl. frukost
Hytterna är våra nya rum ”skidåkarrum”, ett enkelt rum utan fönster

/GSK Alpina

