
Äntligen... 

Dags för skidläger på Idre Fjäll igen! 

15-18 december 2022 (tors-sön) 

  

Välkommen att anmäla dig! 

  

Lägret vänder sig i första hand till barn/ungdom/junior födda 2014 eller tidigare som är aktiva i 
Träningsgruppernas eller Skidskolan, samt deras familjer.  I mån av plats även välkommen till yngre 
barn i Skidskolan samt andra medlemmar i föreningen.  

ALLA är välkomna att anmäla sig, särskilt du som inte varit med tidigare. 

Vi tränar tillsammans och umgås och har kul mellan träningarna. Lägret brukar vara årets höjdpunkt 
enligt många både barn och vuxna.  

Program och mer info kommer senare, men räkna med att vi åker vid kl 6.00 på torsdagen och är 
hemma igen ca 22 på söndagen. Måndagen brukar vara en lite trött dag men det brukar vara en 
härlig och glad trötthet :) :). 

Träning alla fyra dagarna. Gemensam resa i buss. Vi bor i flerbäddsstugor. Måltiderna ingår i avgiften 
och vi äter dem på värdshuset Idre Fjäll. Mat på resan dit och hem står var och en för 
själv. Spåravgifter ingår. Städning ingår ej utan vi städar själva ur stugorna innan vi åker hem.  

Alla barn behöver ha en förälder med sig på lägret, alternativt att förälder har 
överenskommit med ledare eller annan förälder på lägret om att ansvara för barnet istället. Prata 
med tränarna vid behov av hjälp i frågan innan du anmäler dig. 

Kostnad för lägret är: 

1450 kr för barn/ungdom och junior som är aktiva i träningsgrupper eller skidskola.  

2650  kr för medföljande syskon 

2700  kr för ledare 

3300 kr för vuxna  

Lägeravgiften är därmed subventionerad av Borås SK med 1200 kr för barn/ungdom/junior, samt 600 
kr för ledare. 

Medlemskap i Borås SK är obligatoriskt för alla deltagare. 



Begränsat antal platser så anmäl i god tid. Besked om plats kan erbjudas ges efter att 
anmälningstiden gått ut. 

Sista anmälningsdag 23 oktober (om lägret blir fullt kan anmälan komma att stängas tidigare). 

 

För de nybörjare som saknar egen skateutrustning fungerar det bra att vara med i skateträningen på 
sina vanliga klassiska skidor (ej skintec). Skateskidor och kombipjäxor kan lånas med från klubbens 
förråd vid behov. Prata med dina ledare om du behöver låna utrustning. De som kör skate sitt första 
år prioriteras om utrustningarna inte räcker.  

Medföljande syskon kan också delta i träningarna på lägret om de önskar och det finns en lämplig 
grupp. 

Lägeravgiften återbetalas inte vid sjukdom och vi uppmanar därför alla att se över reseskyddet i egen 
hemförsäkring ed. 

Skulle det under hösten mot förmodan visa sig komma nya restriktioner gällande covid-19 som gör 
att lägret måste ställas in pga att det inte är tillåtet att genomföra läger kommer 
avgiften återbetalas.  

Vi följer Riksidrottsförbundets och Svenska skidförbundets policy som innebär att ingen alkohol får 
förekomma bland ledare, aktiva och föräldrar i samband med idrottsverksamhet för barn. 

Frågor: Kontakta dina ledare alternativt lägeransvariga nedan 

Ingemar Pihl: ingemar.pihl@inu.se, 0763-064780 

Sofia Frick: sofia.frick@cavaliere.se, 0739-877213  

Frågor om din anmälan kontakta jennie.ji.isaksson@gmail.com 

  

Välkommen att följa med på en rolig tränings,- och gemenskapsresa!  
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