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SVENSK CURLINGS UTVECKLINGSPROGRAM

VÄLKOMNA TILL

CURLY CAMP
HÄRNÖSAND
Den 20-21 februari bjuder Härnösands CK och
Svenska Curlingförbundet in till Curly Camp 2016!

LÄGRET
Härnösand 20-21 februari 2016
Vi kommer dela in lägret i individuellt läger och för lag. Till det individuella lägret anmäler du dig själv
och vi kommer att dela in lägret i åldersgrupper. Till lägret för lag anmäler ni er om ni vill träna tillsammans med laget under helgen. På anmälningsformuläret kryssar du/ni i två saker som du eller ditt
lag vill jobba med. Vi kommer att anpassa schema efter era önskemål.

Agenda
En mer detaljerad planering agenda för de tre olika lägren kommer att skickas till alla deltagare
senast två veckor innan lägerstart.

Boende
Boende kommer finnas från fredag till söndag i sovsal på Brännaskolan. Ta med er liggunderlag/
madrass, handduk, täcke och kudde.
Ni som väljer att bo på annan plats ansvarar själva för att ordna med det boendet. Vi rekommenderar
i så fall First Hotell som ni kan kontakta på tel. 0611-55 44 40

Kostnad
Kostnad för läger, inklusive lunch, middag och mellanmål: 600:Kostnad för läger, inklusive lunch, middag, mellanmål och boende i sovsal: 800:-

Kostnad
Det kommer finnas möjlighet att söka Idrottslyft för lägret. Där kan ni söka för anmälningsavgiften och för rimliga, kostnadseffektiva resealternativ. Främst rekommenderar vi tåg.
Notera att ni som ansöker om orimligt höga resekostnader, på grund av sent bokade biljetter,
biljetter i första klass eller liknande, inte kommer kunna få ersättning för hela summan.
Med vänliga hälsningar
Ungdomsgruppen, Svenska Curlingförbundet

Ú Vi har totalt 60 platser till lägret

och först till kvarn gäller,
så vänta inte med er anmälan!
Svenska
Curlingförbundet

Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Tel. 08 683 30 15
E-post info@curling.se

Hemsida curling.se
Facebook facebook.com/SwedishCurlingAssociation

SVENSK CURLINGS UTVECKLINGSPROGRAM

ANMÄLNINGSFORMULÄR:

CurlyCamp Härnösand, februari 2015

f ör n a m n

efternamn

p e r s on n u m m e r

k lu bb

e -p o s t

t e l . dagt i d

t e l . mobi l

m å lsm a n

m å l s m a n t e l . mobi l

ANMÄLAN LÄGER:

DETTA VILL JAG TRÄNA PÅ:
(Kryssa två alternativ)

INDIVIDUELLT
LAG-LÄGER

TEKNIK VIDEO
TEKNIKÖVNINGAR
TAKTIK
ROLLER I LAGET
FYSTRÄNING GYM
FYSTRÄNING KONDITION
SOPNING
MATCH
MIXED DUBBEL
LAGSPEL

BOENDE:

BOENDE I SOVSAL
ORDNAR MED EGET BOENDE

ÖVRIGA ÖNSKEMÅL

ÖVRIGT (ALLERGIER, EL. DYL):

Anmälningsblanketten kan fyllas i elektroniskt. Fyll i dina uppgifter, spara PDF och maila din
anmälan till sara.carlsson@curling.se

Ú Skriv ut din anmälan som påminnelse
Svenska
Curlingförbundet

Rinkebyvägen 6
182 36 Danderyd

Tel. 08 683 30 15
E-post info@curling.se

Hemsida curling.se
Facebook facebook.com/SwedishCurlingAssociation

