INBJUDAN till
Uppstartsläger i
Borås vecka 32 2019
Borås konståkningsklubb bjuder in till lägerdagar för dig
som vill ha en liten konståkningsinjektion inför
Säsongsstarten. Deltagarkrav är att du älskar
konståkning!
Tid:

Måndag 5 aug 2019 kl: 09.00 - lördag 11 aug kl: 13.00.
( Ankomst bokas söndag 4 aug för alt 2. )

Läger tränare:

Borås KKs tränarteam
Tränare med Steg 4 nivå utifrån är välkomna, då med minst 5-8
åkare enl träningsalternativ 1 eller 2.
(Avtal skrivs innan om egen klubb / åkare bekostar tränaren.)
Åkare från annan klubb lägger till 1500 kr i tränararvode för hel
vecka om man tränar för BKKs Team.

Tränarelever:

Tränare utifrån är välkomna, med eller utan egna åkare.
Avgift för tränarelever 200 kr / dag inkl en måltid+mellis.

Tränings alternativ 1:

Tre ispass och ett off-ice pass. Lägeravgift 2500 kr / åkare inkl lunch
och mellis. (Testkrav, begränsat antal platser!)

Träningsalternativ 2:

Enl alt 1 + middag + enklare logi i sovsal + frukost.
Lägeravgift 3300 kr / åkare exkl Tränaravgiften gällande den egna
tränaren. Obligatoriskt med en egen lägerförälder med ansvar vid
övernattning vilken medföljer utan kostnad för mat+logi vid 7 åkare
eller fler. Medtag luftmadrass, resesäng, kudde, sängkläder,
handdukar osv. (Testkrav, begränsat antal platser)

Träningsalternativ 3:

Två ispass och ett off-ice pass. (Inga Testkrav, först till kvarn..)
Lägeravgift 1900 kr / åkare inkl måltid+mellis.

Anmälan:

Anmälan är bindande och sker via länken senast 30 maj 2019.
https://goo.gl/forms/ougw3sxJFuhwLRV22
( info se hemsidan, http://www.boraskk.se/
”UPPSTARTSLÄGER ” )

Lägeravgiften:

Lägeravgiften betalas först när preliminär deltagarlista kommit ut
dock snarast efter anmälningstidens utgång.

Fakturan kommer att skickas ut till mailen som uppges i samband
med anmälan.

Schema:

Prel Schema samt Grupper läggs ut på http://www.boraskk.se/
omkring 15 juni 2019. Korrigerat schema kommer senast v 31.

Övrigt:

BKK Lägerförälder finns på plats dagtid. Barn under 8-9 år har vid
behov vuxen med sig om de t.ex. inte kan knyta sina skridskor.

Information/frågor:

http://www.boraskk.se/ mail: annmarie.boraskk@gmail.com.

OBS!! Vid avanmälan efter 10 juni 2019 krävs Läkarintyg för att få avgiften tillbaka. Då
återbetalas allt förutom 300 kr i administrativ avgift.

Välkomna och få en bra ”Säsong-start”!

