Inbjudan till årets SIK skidläger i Idre för
barn och ungdomar 28 nov-1 dec 2019
• Varmt välkomna till klubbens årliga skidläger, ett läger för barn från 9 år och uppåt.
Förutom att få åka skidor så är lägret en rolig aktivitet för barn och föräldrar att lära känna
varandra och stärker därmed vår klubbsammanhållning. Lägret är för barn och ungdomar från 9
år och uppåt med skidvana.
De som är födda -09 och -10 ska ha en förälder med. Är du osäker fråga någon av ledarna.

Äldre ungdomar förväntas klara att bo borta själva. I mån av plats är självklart föräldrar välkomna att följa
med. Som medföljande förälder förväntas du hjälpa till. Du får reda på dina uppgifter innan vi åker iväg.
Kan vara att hålla koll i lägenheten, grilla korv, vallastöd till yngre åkare
• Datum: Torsdag–söndag 28 november – 1 december 2019 (anmälan senast 3/11. OBS! Anmälan är
bindande)
• Boende: Vi bor i lägenheter vid Västbacken; nära till Skidstadion och centret på Idrefjäll. Vi har 1 10bädds och 4 8-bädds lägenheter, varav 1 husdjursfri. (samma som förra året, men nu fint nyrenoverade!)

• Mat: Helpension (frukost, lunch, middag) på Idrefjäll ingår; Torsdag middag – sönd lunch. Däremot
lunch på uppresan och middag på hemresan med bussen ingår inte i priset.
OBS! Meddela vid anmälan om du är i behov av alternativ kost eller boende (allergi, vegetarisk kost mm)
• Resa: Med buss från Ursvik kl 07:00 den 29 november– hem från Idrefjäll efter lunch, ca kl 13:00 den 1
december, beräknad hemkomst 22:00.
•

Platser: Ca 42 inkl. ledare och medföljande föräldrar.

•

Anmälan: Senast 3 november, via mail till; idre@gyllback.se OBS!! Anmälan är bindande.

• Pris (för Resa, Boende, mat-helpension, spårpass, träningar, sporthallslek och grillmys vid fäboden):
2000 kr för barn ungdomar, medföljande förälder 3500 kr (3150:- utan spårpass)
•

Betalas på pg 77 39 68-3 i samband med anmälan, Ange deltagarnamn och ”Idre Barn&Ungdom”

•

Frågor: per mail till : idre@gyllback.se, eller till Anna Åkerlund, 076 162 60 98

•

Hoppas att vi ses i spåren i Idre!

