Välkommen till breddsammandrag i Lycksele!
Torsdag den 1 november t o m lördag den 3 november inbjuds åkare från
konståkningsföreningar i Mellersta Norrland till ett träningssammandrag i Lycksele.
Eftersom det är ett breddläger är det framförallt ett läger för stjärn- och klubbåkare. Det är
upp till respektive föreningen om ni även vill anmäla A åkare.

Tider

Start torsdag klockan 14.00. Avslut lördag eftermiddag/kväll. Detaljerat schema
och gruppindelning publiceras på hemsidan senast onsdag den 31 oktober.

Logi/mat

Boende anordnas på hårt underlag på Tannbergsskolan som ligger nära
ishallen. Samtliga måltider serveras i ishallens VIP-rum.

Kostnad

Kostnad för samtliga åkare är 1500 kr per person. 500 kr för medföljande
tränare. I priset ingår träningskostnad, kost och logi. Ni betalar först en
anmälningsavgift på 300 kr per åkare. Denna avgift betalas endast tillbaka mot
uppvisande av läkarintyg.
Ytterligare 1 200 kr betalas på plats i Lycksele.
(Det går bra att betala med Swish)
Medföljande föräldrar betalar 600 kronor, då ingår logi torsdag till lördag plus
måltidertorsdag middag till lördag kvällsfika. Antalet medföljande anmäls i
samband med lägeranmälan men summan betalas på plats i Lycksele.

Tränare

Som tränare i år har vi bland annat Kate Tjällman, Örnsköldsvik, Lina Thors,
Umeå IK konståkningsförening, Liza Sjölund KK Iskristallen och Jessica
Tjällman, Lycksele

Anmälan

Meddela senast 1 oktober vilka åkare som önskar delta. Anmälningsavgiften
betalas in till Lycksele Konståkningsförenings bankgiro 5966-9481 i samband
med bekräftelse. Vi har ingen begränsning i antalet platser per föreningen, men
om lägret bli fullbokat återkommer vi till Er för eventuella prioriteringar.
Var vänlig precisera vad ni har betalat för.
Svarstalongen skickas med e-post, till:
Lkf.tavling@gmail.com
Om ni behöver hjälp med hämtning/skjuts till busstation var vänlig uppge det i
samband med anmälan.

Frågor? ..

Kontakta Leonora Wissting via e-post lkf.tavling@gmail.com alt
lgoransson@hotmail.com eller 070-510 84 94

Anmälningsblankett
Förening (en blankett per förening):
Anmälda tränare:
Antal medföljande föräldrar:
Anmälda åkare:
Klass

Namn

Information skickas till:
(Uppge kontaktperson, e-mail och mobilnummer )

Övrig info, t ex specialkost:

Född

Tester

Svårast
klarade hopp

