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VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

SLITE

KONSTÅKNINGSLÄGER
5-11 AUGUSTI 2017
Välkommen till ett konståkningsläger på
soliga Gotland, ett läger där träningen varvas
med sol och bad i härliga Slite.

Nu åker vi! En härlig vecka med konståkning, lägerliv och
kompisar kombinerat med sol och bad i varma Sliteviken.
Inskrivning på lördag 5 augusti samt hemresa fredag eftermiddag
11 augusti. Träning söndag till och med fredag.

DELTAGARE: Lägret vänder sig till barn födda 2012 och tidigare
samt vid efterfrågan erbjuder vi även vuxengrupper.
Gruppindelning samt mängden träningstimmar bestäms efter
nivå på åkaren. Nybörjare och skridskoskolan åker 1-2 ispass per
dag medan konståkningsskolan och elitåkarna åker 2-3 pass per
dag samt 1 danspass.

TRÄNARE: Alla deltagare på lägret kommer att tränas av utbildade
tränare som har lång erfarenhet av att träna åkare från skridskoskolan upp till elitnivå. I anmälan anger du för vilken tränare
du önskar träna för. Vi reserverar oss för eventuell fullbokning
av någon tränare och lägret kommer då rekommendera tränare
till åkaren i samråd med denna. Eventuellt kan det tillkomma
tränare och ni har då möjlighet att ändra ert val.
TRÄNARE PÅ LÄGRET:
• Eva Hermansson, Steg 4B
• Pia Pettersson, Steg 4B (endast egna åkare)
• Sabina Erhardsson, Steg 4B
• Sofie Lingström, Steg 3A
• Susanne Korall, Steg 2A
• Unn Dahlman, Danspedagog och utbildad på
Kungliga baletthögskolan i Stockholm.

IDROTTENS Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund
i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.
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Boende och mat: Lägerdeltagarna bor på Solklintskolan som

Anmälan: Anmälan avser logi i Solklintskolan, ishyra och

ligger ca 200 meter från ishallen. På skolan kommer det dygnet
runt att finnas lägerföräldrar som ser efter barnen.

tränaravgifter, alla måltider på lägret och tränaravgift för
danspedagog.

Deltagarna tar med egna sängkläder och liggunderlag/luftmadrasser. Maten äts i ishallen och lunch och middag lagas i
ishallen av utbildad och uppskattad kock. Deltagarna erbjuds
frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål samt tillgång till frukt under lägret.
För medföljande familjer kan boende bokas i stugbyn vid
stranden. Ange Slite konståkningsläger i meddelandefältet när
ni bokar så får ni 20 % rabatt. Vid stranden finns också en
campingplats.

Anmäl senast 9/6 via E-post: slitelager@gmail.com
Vid anmälan ange:
• Namn och adress
• Fullständigt personnummer
• Vilket träningsalternativ ni väljer
• Vilken tränare ni önskar
• Testnivå eller skridskoskolemärken
• Matallergier eller specialkost
• Om ni vill ha boende i Solklintskolan

Resa: Vill ni boka båt ringer ni till Destination Gotland

Anmälningsavgift: 1 000 kr betalas till bankgiro: 631-7317

0771-22 33 50 och uppger att ni bokar en idrottsresa till Slite
konståkningsläger så får ni rabatt. Från Visby går ordinarie
bussar till Slite men vi försöker att hämta och lämna vid färja
och flyg.

i samband med anmälan. Slutbetalning senast 23 juni.
Anmälningen är giltig först när anmälningsavgiften är betald.
Lägret har ett maxantal och blir antalet anmälningar fler så
kommer de första betalande att få platserna.

FÖRFRÅGNINGAR: Besvaras av Sofie Lingström 076-114 72 98

Återbud: Vid återbud innan 23/5 behåller lägret 400 kr av

4 200 kr

anmälningsavgiften. Vid senare återbud behåller lägret hela
anmälningsavgiften. Om återbud styrks med läkarintyg efter
den 23/5 behåller lägret 400 kr. För åkare som påbörjat lägret
och inte fullföljer sker ingen återbetalning.

3 600 kr

Ta med familj och vänner

Träningsalternativ på lägret:
Alternativ 1: 3 ispass/dag sön-tor,
2 ispass på fre samt 1 danspass/dag 		
Alternativ 2: 2 ispass/dag sön-tor,
1 ispass på fre samt 1 danspass/dag 		
Alternativ 3: 1 ispass/dag sön-fre
samt 1 danspass/dag				
Alternativ 4: 1 ispass/dag sön-tor			

2 600 kr
2 500 kr

Avdrag på 400 kr för deltagare som bor med egen familj.

Alla som deltar i arrangemangen inom Idrottens Ö reser till
våra förmånliga idrottspriser. Tar du med familj och vänner
erbjuder vi även de samma fina förmån. För bokning och
information kontakta oss på telefon 0771- 22 33 50 eller via
E-post: idrottsresor@destinationgotland.se
Välkomna till Slite Konståkningsläger på Gotland
hälsar IK Graip

IDROTTENS Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund
i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

