Klubbläger i Björnrike 2016
I år kommer vi ha vårt klubbläger i Björnrike den 9-11 december. Alla medlemmar,
ung som gammal, är hjärtligt välkomna.
Det finns förbokade 8-bäddslägenheter i Grizzlyhusen för de som bor tillsammans.
Från Grizzlyhusen är det glidavstånd till Grizzlyexpress och gångavstånd till Grizzly
Bar & Grill, där vi äter middag på lördag kväll. Luncherna äter vi på Björnrikegården
som ligger mitt i skidområdet.
Luncher tre dagar och middag på lördag kväll ingår i måltidspaketet, övriga måltider
ordnar man själva. Middag på fredag kan bokas för de som så önskar.
Transport upp till Björnrike ordnar man själv.
Ni som har eget eller vill boka annat boende kan också äta på Björnrikegården .
Alla aktiva, föräldrar, syskon och de med eget boende, betalar lägeravgift på 200 kr.
Åkare i träningsgrupp betalar dessutom en träningsavgift på 100 kr.
Detaljerat program och mer information kommer cirka två veckor före avresa.
På dagarna tränar åkarna med sina respektive grupper. Vi hoppas även i år kunna
erbjuda föräldrarna träning och lite åktips.

Priser
Måltidspaket
Vuxna:
Barn upp till 12 år:

420 kr
295 kr

Middag fredag
150 kr extra
100 kr extra

Boende i Grizzlyhusen,
8-bädds lägenhet, 9-11 december
2530:-/lägenhet
Slutstäd ingår inte men går att boka till en kostnad av 1900.-/lägenhet.
Liftkort köps på plats
För att få alpin grupprabatt med 40% anger man en kod vid köpet. Koden +
instruktioner kommer i slutet av november.
Barn 0-7 år med hjälm åker gratis

Anmälan till klubblägret
Anmälan görs så snart som möjligt dock senast måndag den 17 oktober.
Även ni som har eget boende ska anmäla er till lägret.
Svara till veronica.s.skoglund@gmail.com. Ange Klubbläger i meddelandefältet.
Informationen vi behöver är:
Namn på alla deltagarna samt ålder och träningsgrupp för barn och ungdomar:
Mobilnummer till målsman.
Ange om ni önskar att vi bokar in er i Grizzlyhusen eller om ni har eget boende.
Ev önskemål om att bo tillsammans med någon annan familj.
Bokning av måltidspaket och ev middag på fredag.
Eventuella allergier.
Vi återkommer med en bekräftelse och information om betalningen som skall göras
senast 26 oktober.
VÄLKOMNA!!
Önskar Hudik Alpin
via Anki och Vera

