Nu är det äntligen dags för
Klubblägret i Vemdalen
8–13 December 😊
Det kommer att bli en härlig resa med flera dagars
skidåkning och gemenskap för vuxna och barn.
Här kommer information innan avresan:
Vi kommer att bo i 8-bäddarslägenheter I Sörgårdarna. Lägenheterna ligger
så nära skidbacken vi kan komma ☺.
Resan tar en hel dag så det kan vara bra att kolla in bra ställen att äta på
längs vägen.
Ring någon på listan och kom överens om en gemensam avresa eller varför
inte samåka.
Självhushåll:
Eftersom det är självhushåll så är det lämpligt att laga maten hemma. Vi
kommer att vara där i 4 dagar så det behövs 4 luncher och 3 middagar.
Detta görs enklast genom att ni kontaktar dom som ni ska bo tillsammans
med. Frukost och fika och andra mumsigheter planerar man själv eller
tillsammans med rumskompisarna.
Kom överens med era rumskompisar angående basvaror t.ex. kaffe,
kaffefilter, kryddor, toapapper och hushållspapper m.m. Lägenheterna är väl
utrustade med allt som behövs för bra matlagning.
Det finns en trevlig ICA-butik på gångavstånd från stugorna som har öppet
till kl 10:00 – 18:00
På lördagskvällen efter sista träningspasset så kommer vi att bjuda alla på
hamburgare och bröd. Vi kommer att samlas vid grillplatsen som ligger vid
”Skalets torg” c:a 15:30. Glöm inte att ta med er dricka😊.

Allergi:
Eftersom vi har barn som har nötallergi så får vi tänka på att det inte får
finnas några nötter i lägenheterna eller i huset.
Kolla även med din rumskompis om den är allergisk mot något.

Sängkläder och städning:
Var och en tar med sig egna sängkläder, täcke och kudde finns.
Önskar man avresestäd får man kontakta receptionen
Receptionen
Öppettider: Fredag - Lördag 8.00 – 15.00 Söndag 8.30-15.00
Telefonnummer: 0684 – 153 00

Boendet:
Incheckning i reception/Gästservice tidigast från klockan 15.00.
Vid tidigare ankomst ta kontakt med receptionen.
Vid sen ankomst läggs era nyckelkuvert ut i brevlådorna i foajén till
Gästservice. Kod för ytterdörren in till lådorna är 5554.
Utcheckning sker senast kl 10.00 på avresedagen.
För senare utcheckning, kontakta receptionen.
Är det något som krånglar vid ankomst eller under vistelsen efter att
receptionen stängt, vänligen ring jouren. Numret sitter uppsatt vid entrén och
finns i boendeinfon som ligger i nyckelkuvertet.
Wifi
Boenden där wifi ingår finns informationen om det i boendet.
Saknas wifi finns Telenor Wifi puckar att hyra där ni hämtat nycklarna, 199:för hela vistelsen.
Kostnad:
Resekostnaderna står man för själv, men om man har extra passagerare med
i bilen så betalar varje person 500 kr.

Vägbeskrivning:
Adress: Vemdalsskalet Sörgårdarna 840 92 Vemdalen.
Men stanna gärna i Sveg och handla på Ica, öppet till 21:00.
Ni kanske behöver köpa något t ex till frukosten.
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Skidåkningen.
Träning:
Alla träningspass börjar med samling vid liften som ligger bredvid
värmestugan vid Skalets Torg. Varje träningspass avslutas på
samma plats.
Första dagens träningspass klockan 09:00 samlas vi gemensamt där
vi kommer att ha en information om klubblägret. Vi passar även
på att dela ut samtliga liftkort.
Morgonens träningspass börjar klockan 9:00 och avslutas klockan
11:30 och då tar vi paus för lunch.
Någon vuxen från varje lägenhet har då gått hem något tidigare
och förberett lunchen.
Eftermiddagens träningspass börjar klockan 13:00 och avslutas 15:00
då liftarna stänger för dagen.

Skidutrustning:
Är du osäker på skidutrustningen så är det bästa rådet att hyra
skidor i Vemdalens skiduthyrning för att få bästa möjliga
skidåkning. Personalen i skiduthyrningen är riktigt kunniga och
hjälpsamma.

Vallning:
Vill man ha ny vallade skidor så finns det alltid någon i gänget som
har vallningsutrustning med sig. Ta med egen valla.
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Fördelning i lägenheterna.
Lägenhet L09:
Jonas Arvidsson
070-598 92 61
Axel Arvidsson
Jakob Arvidsson
Jesper Madsén
076-162 62 78
Adam Madsén
Melvin Madsén
Albin Lord
073- 053 97 12

Lägenhet L10:
Niklas Pettersson
073- 818 72 26
Johanna Sturesson
Emelie Pettersson
Mattias Hölmark
070-640 29 36
Albin Hölmark
Nellie Hölmark
Patrik Johansson
076-822 18 08
Martin Johansson

Lägenhet L11:
Jimmy Lundqvist
070-881 05 84
Rebecca Lundqvist
Melker Lundqvist
Meja Lundqvist
Erik Karlsson
070-375 08 84
Tuva Swierenga
Arvid Karlsson
Elsa Kullberg

Lägenhet L12:
Tobias Nilsson
070-642 77 38
Linda Andersson
Johanna Nilsson
Elsa Nilsson
Robert Sundberg
073-541 86 07
Alexandra Sundberg
Alicia Sundberg
Isabelle Sundberg
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Lägenhet L13:
Michael Sjöberg
070-361 43 43
Wilmer Sjöberg
Marcus Sjösten
070-689 29 33
Molly Sjösten
Magdalena Fröjd
073-835 94 67
Nelly Fröjd

Lägenhet L14:
Magnus Sjösten
070-603 12 94
Nelli Sjösten
Tilde Sjösten
Lotta Österberg
072-307 34 35
Albin Österberg
Larry Nilsson
070-523 00 38
Melvin Nilsson

Lägenhet L15:
Peter Björnfors
076-803 41 34
Monica Holmberg
Tintin Björnfors
Tomas Lamberg
073-841 91 68
Lucas Lamberg
Anton Lamberg
Mattias Haglycke
070-664 50 99
Emil Haglycke

Lägenhet L16:
Daniel Hegefeldt
070-620 86 81
Stina Örbäck
Henrik Westelius
070-371 20 05
Henrik Brosenius
070-817 89 28
Noa Brosenius
Nora Brosenius

Trevlig resa
Önskar
Hjortens Alpina
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