
Inbjudan Upptaktsläger Lassalyckan 
  

För vem?  

Barn och ungdomar i grupperna nedan, med föräldrar och syskon. 

Skidskolan födda 2012 och tidigare 

HD 9-13 klassiskt 

HD 9-10 

HD 11-12 

HD 13-14 

HD 15-16 

Juniorer 

I mån av plats även välkommen till yngre barn från Skidskolan. 

Barn är även välkomna utan förälder vid behov, se information om det längst ner i inbjudan 
under Övrigt. 

  

När? 

29-30 aug. Samling lö kl 10.00, avslut med lunch på söndagen. 

Det är möjligt att att anmäla sig till hela helgen eller en dag. 

  

Var?  

Hotell Lassalyckan i Ulricehamn. 

  

Boende?  

I två, tre eller fyrabäddsrum på hotell Lassalyckan.  



Det finns 87 sängplatser på hotellet, så skynda att anmäla! Om sängplatserna inte räcker 
kommer barn/ungdomar/juniorer och ledare i träningsgrupperna att prioriteras för 
övernattning. I övrigt "först till kvarn".  

Boende i egen husvagn/husbil är inte möjligt i år då Lassalyckans camping inte längre är i 
drift. 

  

Mat?  

Alla måltider ingår - lunch, mellanmål, middag, frukost, mellanmål, lunch.  

Mellanmål hjälps vi gemensamt åt att göra (ansvarig kommer finnas). Övriga måltider ordnar 
hotellet. 

  

Anmälan?  

Senast 27 juli. Obs! Gör en separat anmälan för vardera person som ska med.  

Anmäl här 

Anmälan kan avbokas fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och du 
måste betala avgiften även om du inte utnyttjar platsen. Det är med anledning av våra 
bokningsvillkor med hotellet.  

Besked om plats erhållits ges via e-post efter att anmälningstiden gått ut. 

  

Kostnad? 

Barn/ungdom: 250 kr t.o.m 20 år (både aktiva och syskon) för hela helgen eller enbart 
lördagen. 165 kr för enbart lördag kväll, 170 kr för enbart söndagen. 

Ledare: 800 kr för hela helgen inkl övernattning, 400 kr för hela helgen exkl övernattning. 
Övriga alternativ samma kostnad som för övriga vuxna. 

Övriga vuxna: 900 kr för hela helgen inkl övernattning, 475 kr för hela helgen exkl 
övernattning, 350 kr för enbart lördagen, 165 kr för enbart lördag kväll, 170 kr för enbart 
söndagen. 

Medlemsskap krävs för deltagande i upptaktslägret (både aktiva och föräldrar/syskon), 150 
kr/år för barn/ungdom t.o.m 20 år, 300 kr/år för vuxna. 

Priset för lägret är subventionerat av Borås SK. 

https://idrott.se/borassk/shop/?event=109510


Uppgifter för betalning kommer i samband med bekräftelse på erhållen plats. 

  

Utrustning? 

För löpning, samt rullskidor eller inlines.  

Borås SK har ett begränsat antal rullskidor och inlines att låna ut till nybörjare som saknar 
eget. Räcker utrustningarna inte får barnen turas om. Du uppmanas att låna på egen hand 
och ta med om du kan.  

Du som har extra utrustningar som du kan låna ut för ett träningstillfälle på lägret är varmt 
välkommen att ta med dem! 

  

Övrigt? 

Barn som deltar i lägret utan förälder måste ha någon annan vuxen på lägret som är ansvarig 
för barnet. Förälder kontaktar själv någon av ledarna eller någon annan förälder och 
överenskommer om det, samt anger i anmälan vem som kommer vara ansvarig. 

Detaljerad information och program för lägret kommer skickas ut till de anmälda veckan 
innan lägret. 

  

Frågor?  

Kontakta jennie.ji.isaksson@gmail.com eller på tel 0706-393951, alternativt ledarna för 
respektive grupp. 

 

mailto:jennie.ji.isaksson@gmail.com

