Alläger 12-13 oktober 2019

Längdkommittén i Dalarnas Skidförbund bjuder in till Allägret i Orsa Grönklitt!
Syfte:

Allägret är ett läger där vi möts från olika klubbar i olika åldersgrupper, tränar och
utbildar oss i olika former och har trevligt tillsammans. Barmarksaktiviteterna leds av
elever från Mora Skidgymnasium och Dalarnas skidförbunds ledare/utbildare.

Tid:

Samling och registrering Kl. 09.30 lördag 12 oktober, Receptionen Grönklitt.
Kom ombytta i träningskläder. Lägret avslutas efter lunch, söndag 13 oktober.

Ålder:

Ungdomar födda 2009–2004 (alla klubbar som har ungdomar födda 2009–2008 ska ha
medföljande förälder/ledare tillgängliga på stadion).

Träningsdag:

Mora Skidgymnasium bjuder in till tränings/informationsdag i Mora, troligtvis fredag 12
oktober alternativt måndag 14 oktober för dig som kommer att tävla i vinter i HD15-16
år. För mer info håll utkik på www.moraskidgym.se

Inspirationspass:

En sisukonsulent kommer att hålla ett inspirationspass för medföljande ledare och
föräldrar under lördag eftermiddag (tid kommer i programmet), ingen föranmälning
krävs.

Utbildning:

Barnledare och barnledarutbildning fördjupning. Se separat inbjudan.

Skidting del 2:

Lördag den 13 okt. Kl. 19.00-20.30 i Rovdjurscentrum, Se separat inbjudan.
Vi ser gärna att alla ledare/föräldrar/klubbrepresentanter deltar.

Boende:

Ungdomar födda 2004–2005 har möjlighet att bo i stugor med övriga 2004–2005. Dessa
stugor bokas av Dalarnas skidförbund och klubben faktureras i efterhand. Viktigt är att
er klubb meddelar kansliet om era ungdomar vill bo i dessa stugor. Ledare från DSF
meddelar boendeförteckning för dessa stugor på plats.
För övriga deltagare bokar klubbarna boende hos Orsa Grönklitt.

Mat:

Måltider för alla (inkl. de 04–05 som bor i DSF:s stugor) bokas av klubbarna enligt
uppgifterna nedan.

Deltagarkostnad:

Alläger 250 kr/ deltagare. Faktureras klubben.

Detaljerat program och utrustningslista mailas ut till de anmälda klubbarna ca 1 vecka före Allägret
Orsa Grönklitt erbjuder följande alternativ:
Logi:

Logi i stugor i centrumbyn med 4- eller 6-bäddar, kök, dusch, wc och öppen spis
Pris 695:-/4-bäddsstuga och 765:-/6-bäddsstug

Måltider:

Serveras på restaurang Ugglan & Björnen
Pris 350: - för barn – 15 år och 475:-/vuxen
1 x frukost, 2 x lunch 1 x middag inkl. måltidsdryck
______________________________________________________________________________________________
Anmälan:

Via anmälningslänken senast 30/9
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1270809

Bokning av boende/mat:

Senast 30 sept. Grönklitt, Maila klubbvis till Cecilia Difs; cecilia.difs@gronklittsgruppen.se
ange DSF Alläger

Fotografering:

Vid anmälan godkänner du även att medverka på foton som kan publiceras på Dalarnas
Skidförbunds hemsida, Facebook och Instagram. Skulle någon inte godkänna detta måste
det meddelas DSF kansli vid anmälan.

Frågor:

DSF kansli, Minna Sunesson; 072-240 48 00, dalarnas.skidor@dalaidrotten.se
Martin Ranerfors; 073-075 10 66, martin.ranerfors@gmail.com

Vi ses i Orsa!

