Familjeläger Idre Fjäll 29/11-2/12
Torsdagen 29 Nov
Familjer Anländer (Alla kommer under eftermiddag/kväll när man vill o har möjlighet)
Fredagen 30 Nov
9.00 Samling Västbacken vid lekplatsen för alla träningsgrupper (Där får alla sina liftkort)
11,30-12,45 Lunch Korvgrillning vid lekplatsen gemensamt.
12,45 Samling mittemot lekplatsen
16,00 Avslut (Kan variera på grupper)
17,00 Bad (Klubben betalar för barnen) Kommer inte att vara ledare med så var o en ansvarar för sina
barn/ungdomar. Dom prickar av barnen/ungdomarna på plats i kassan.
Lördagen 1 Dec
9,00 Samling Västbacken mittemot lekplatsen
11,30-12,45 Lunch
12,45 Samling mittemot lekplatsen
13,00 Gemensamt foto plats meddelas senare beroendes på väder.
16,00 Avslut
18-19 Bowling Sporthallen (6 banor bokade och det är i fösta hand barnen)
19,00 Middag (frivilligt då var o en står för mat/dryck) måste föranmälas.
Söndag 2 Dec
9,00 Samling Västbacken mittemot lekplatsen för alla grupper vi kör fram till 13.00
13,00 Fritt

Lite att tänka på:

*Vi ser gärna att det finns föräldrar med i backen som kan hjälpa till. För dom minst bör det vara en
vuxen /barn.
*Tänk på att det är viktigt att ha mellis med till backen eller pengar så man kan ta en paus vid behov.
*Medlemsavgifterna skall vara betalda för att era barn skall vara försäkrade.
*Vi kommer att dela ut kontaktlista när alla är anmälda så man lätt kan ta kontakt.
*En självklarhet för oss är att alla barn bär ryggskydd och hjälm när man vistas i backen.
*När stugorna är indelade så meddelar vi även detta så man kan prata ihop sig om mat.
*Se till att ha med den utrustning som krävs för träningen (varierar på ålder)
*Pulka eller annat åkdon brukar vara roligt att ha med sig om dom vill vara ute.
*Badkläder om man vill bada. Alla priser kommer att komma i ett senare mail.

*Klubben står för liftkorten till tränande barn. Vuxna och medföljande barn betalar sina kort själva.
Men beställer vi gemensamt så blir det billigare. Barn under 8 år GRATIS i hela systemet om de har
hjälm.
*För er som inte vet så är Västbacken huvudbacken o lekplatsen ligger i mitten av backen.
Vi behöver ha anmälan för att få avboka dom stugor vi inte behöver senast 2018-10-26

Antal familjemedlemmar,antal liftkort/dag,person nr på barnen,middag lördag
kväll,bad
Skipass försäsong & klubb
16/11-21/12 260 kr 1 dag, 2 dagar 475 kr, 3 dagar 670 kr (oavsett ålder) Chip 60 kr*
*Vi lånar gärna ut chipkort till klubbar om 1 ansvarig ledare återlämnar alla vid 1 tillfälle innan avresa!.

*Nytt för i år är att det skall ha betalt medlemskap för att anmälan skall vara giltig . Dvs åker man hela
familjen skall det vara betalt familjemedlemskap i klubben innan vi åker. Annars tillkommer det en extra
avgift.

Anmälan skickas till ann-sofie.ljungqvist@ejendals.com

Vi ser fram emot en härlig helg i Idre tillsammans med er !
Samlingplats på morgonen

Här träffas man på samlingen varje morgon Västbacken ovanför tunneln.
Dom bokade stugorna vi har är i Centrum Byn nr 544,543,542,541,540,555,556,557,558,559,550
Stugorna är 6 eller 8 bäddar. + 553 privat lånad stuga/Ejendals
Badet ligger i Aktivitetcentret där vi möts upp kl 17 Fredag kväll för dom som vill bada.

