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Vem är sugen på att träffa nya kompisar och ha en superkul 
träningshelg? 
 
Jo, ni som är födda 05-02 såklart!  
Vi i Småland vill bjuda in er även i år till vårt träningsläger den 30 sep -1 
oktober -2017 eftersom det var så himla roligt att ha med er alla förra året. 
Vi har även bjudit in både flera andra distrikt i södra Sverige och vi ser det 
som en perfekt möjlighet att lära känna varandra både som vänner och som 
träningskompisar.  

 

Planen ser ut så här:  

  

Jönköping/Huskvarna – IKHPstugan 30 sep - 1 
oktober 

Lägret kommer ta plats i området kring IKHP-stugan som ligger på 
Huskvarnaberget. Vi kommer att blanda träningen med framförallt löpning och 
rullskidor men även med lite andra aktiviteter på kvällen. Mer information får 
ni som har anmält intresse ungefär en månad innan lägret. 
 
Boende: Hårt underlag i IKHP-stugan 
 
Kostnaden för detta läger blir ca 500 kr, debiteras till klubben i efterhand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intresseanmälan skickas till Johanna Wetterheim innan 31 maj.  
Mail: johannawetterheim@gmail.com 
Vid frågor kontakta Johanna Wetterheim (Ansvarig för lägret, Småland): 
076-8272394 
 
Efter utskick av lägerplan till intresseanmälda som sker ca en månad innan 
lägret anses ni anmälda om inget annat besked ges 
 
Följande regler gäller för avanmälan: 
 
Senast 5 dagar innan annars debiteras halva avgiften fram till 2 dygn innan då 
hela avgiften debiteras.  
 
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, 

Smålands skidungdomar 

och 

SMÅLANDS SKIDFÖRBUND 
Längdkommittén 
 


