Inbjudan till

Måndag 11 augusti - fredag 15 augusti 2014
Deltagare

Födda ca 1997-2000 • Flickor och pojkar
Börjar du åk. 7 i augusti, får du gärna anmäla dig.

Pris

1 500 kr

Program

Mycket teknik och taktik, lite fysisk träning
Öva som domare och sekreterare för turneringar m.m.

Förkunskaper

Inga alls – alla välkomna!

16-24 platser

Minimum 16 deltagare, maximalt 24 deltagare

Välj antal pass

Träna-mer-gruppen: fyra extra träningspass.
Vi gör en gruppindelning efter varje deltagares tekniska förmåga.

Storumans Folkhögskola – Högkvarter (200 m. från Bollhallen)
Rum

Två personer i varje rum på Folkhögskolan (filt/täcke och kudde finns)

Mat

Matsalen på Folkhögskolan (http://fhsk.nu/).
Frukost, lunch, middag, två fruktpauser samt kvällsfika (frukt/smörgås)
Maten har i två år fått mycket högt betyg av spelarna.

Kiosk

Campingens kiosk i Bollhallen

Instruktörer
Jerker Bergström, Storumans IK
Tove Fellbrink, Storumans IK

Fredag 15 augusti
Liten turnering, Summer League.
Alla klubbar i närheten är inbjudna.
Klubbarna kan anmäla sig i augusti.
Gärna preliminär anmälan före 1 juni.
Om du inte tillhör någon klubb,
så spelar du i lägerlaget.

Gör så här
Preliminär anmälan
1. Skicka din preliminära anmälan till Jerker med E-post, gärna i april.
2. Vi skickar dig därefter ett formulär att fylla i.
3. I formuläret skriver du vad du helst vill träna på och skickar det till Jerker.
Vi gör programmet efter ditt och andra deltagares önskemål.
Skicka din preliminära anmälan gärna i april
till Jerker Bergström, njob@japanporten.se
0951-420 10, 070-27 37 255
Anmälan Facebook: Volley Camp Storuman
Vi behöver din anmälan innan skolan stänger för semester, eftersom lägret är
under sommarlovet. Sista dag för anmälan onsdag 25 juni.
Du kan chansa med att anmäla dig senare, men då kan vi inte garantera plats eller pris.

Vi skickar en faktura på 1 500 kronor. Troligen i juli.
Start måndag 11 augusti: incheckning i rummen och lunch 12.00.

Kom till Storuman – Teknikträning som gör dig ännu bättre!

Jerker Bergström
Storumans IK

