
TRÄNINGSLÄGER VW/FOLKSAM 

GRUPPEN 2021 

 

Nu är det dags att skriva in årets träningsläger i kalendern.  

Känner du att du vill vänta med att gå upp i juniorgruppen? Häng kvar med 
oss i VW-/Folksamgruppen lite till då. Alla läger är öppna även för er som 
har blivit juniorer att anmäla sig till! 

Pga rådande omständigheter vet vi inte hur det blir med några läger, men 
vår förhoppning är att det går att genomföra läger till hösten så vi planerar 
för det. Vi kommer även fortsättningsvis att följa Folkhälsomyndighetens 
och SSF´s rekommendationer och därför kan planen komma att ändras så 
att lägren t ex bara blir dagläger, men vi hoppas naturligtvis på att allt kan 
genomföras som planerat! 

Planen ser ut så här:  

Gemensamt läger 18-19/9 

Välkomna till ett barmarksläger tillsammans med alpinisterna.  

 
Boende: Stugor på Vidablick 
Kostnaden för detta läger blir ca 800 kr 
 

Läger tillsammans med granndistrikten                         
Var och när detta läger kommer att vara är oklart då vi har en tanke 
att ev. ha lägret i samband med GM på rullskidor. 
Välkomna till ett barmarksläger där även i år närliggande distrikt som 
Östergötland, Göteborg, Västergötland, Skåne och Blekinge är inbjudna. En 
ny gemenskap och nya träningskompisar.  
 
Boende: Hårt underlag, oklart var 
Kostnaden för detta läger blir ca 750 kr 

 
Landsbro 30/10-31/10 

Ett helgläger fyllt med träning och gemenskap för Smålands ungdomar. 
 
Boende: Hårt underlag i Parken, Landsbro                                                  
Kostnaden för detta läger blir ca 750 kr 

 
 



Snöläger IDRE 2-5/12 

Vi räknar med att kunna erbjuda ett snöläger i Idre första helgen i december. 
Till detta läger måste vi ha bindande anmälan i mycket god tid eftersom det 
inte går att avboka boendet.  
 

Boende: Stugor i Idre 
Kostnaden för detta läger blir ca 2500 kr 
 
 
 
Ni kan redan nu skicka in en intresseanmälan inför höstens läger, men vi 
kommer att skicka ut inbjudan inför varje läger då anmälan görs. 
Vii kommer också att behöva hjälp av vuxna både med träning och 
matlagning under de flesta läger. 

 
Följande regler gäller för avanmälan, (gäller ej Idre); 
Senast 5 dagar innan annars debiteras halva avgiften fram till 2 dygn innan då 
hela avgiften debiteras. 
 

Intresseanmälan skickas till smaland@skidor.com  
Vid frågor kontakta kansliet: 070-55 35 840,  
eller Johanna Wetterheim: 076-827 23 94 
 
Ange följande i er intresseanmälan: 
 

1. Namn 
2. Klubb 
3. Postadress 
4. E-post 
5. Telefonnummer 
6. Personnummer 
7. Fakturering klubb eller er privat. ( Hör med er klubb) 
8. Annat av vikt som tränare ledare bör känna till, exempelvis allergier. 
9. Vilka läger/ dagar 

 
 
Vi förutsätter att du inte har något emot att vi registrerar personnummer 
eller tar bilder från läger och tävlingar och publicerar på våra hemsidor. I 
annat fall, meddela förbundskansliet.    
 

Med vänliga hälsningar, 

Johanna Wetterheim        

Längdkommittén                                                                                                           

SMÅLANDS SKIDFÖRBUND                                                                                     
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