
 

 
 Skidläger Bruksvallarna november 2018 1/2 

 

 Bruksvallarna  
Träningsläger 9–11 november med Rehns BK 

Allmän info och priser 
sista anmälning är mån den 29 okt. Vi kommer att bo på Bruksvallarna fjällhotell, 2-4 bäddsrum, så ta 

med sängkläder. Man kan också hyra sängkläder. 

Anmälan: mailas till magnus.gisselman@kedjeexperten.se. Ange namn och antal barn resp vuxna. 

Vi har bokat 40 platser så det är först till kvarn som får följa med. Sista anmälan och betalning vill vi 

ha in senast Måndag den 29 oktober, sker till Magnus Gisselman Swedbank Clear nr 81034 konto nr 

9344862397 skriv namn på insättningen. 

Vid frågor angående lägret så ring Magnus Gisselman 070-6353102 

 

Vad ingår: Logi 2 nätter, 2 frukost, 2st lunch, 2st 2-rätters middag, Slutstädning 

 

Pris: Detta kostar 1620 kr per/vuxen person och 1220 kr för barn 8-15 år. Förutom de barn och 

juniorer som är aktiva och tävlar/tränar i Rehns BK.  De betalar 750 kr för hela helgen. Alternativ är 

att om man har föräldrar som arbetar 2 dagar (per barn) på ICA cup så är det gratis för barnen att åka 

på lägret. Så passa på att anmäla er till att jobba på ICA cup så blir det gratis för barnen. Kontakta 

Peter för att anmäla er till ICA.  

Tillkommer: 

Spåravgift 100 kr /per person / dygn vuxen. 

Spåravgift ungdom upp till 15 år 0 kr. 

Om önskemål finns Kvällsfika 70 Kr person/dag. 

Enkelrumstillägg 600 kr per person. 

Program fredag 
Fredag den 9 nov så åker vi upp, vi försöker då samåka så mycket som möjligt. Vi anländer till 

Bruksvallarna Fjällhotell ca kl. 18,00 och då serveras middag. 

Program lördag 
Skate pass 1   kl. 09,00–11,00 

Kl 09,00 samling utanför hotellet. 

Kl 09,00 – 10,00 Barnen upp till 13 år åker med ledare och får teknikträning. 

Kl 09,00 – 10,00 Vuxna + ungdom över 14 år åker själva 

Kl10,00 – 11,00 Barnen tränar själva på det ledarna lärt ut 
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Kl10,00–11,00 Vuxna +ungdom över 14 år åker med 

Ledarna 

Kl 12,00–13,00 Lunch på Hotellet  

Skate pass 2 15,00-17,00 

Kl 15,00–16,00 Barnen åker med Ledarna teknik 

Kl 15,00–16,00 Vuxna+ ungdom åker själva 

Kl 16,00–17,00 Vuxna+ ungdom åker med Ledarna teknik 

Kl 16,00–17,00 Barnen åker själva 

 

Kl 18,00 Middag på Hotellet  

Kl 19,30 Vallning inför söndagen enkel genomgång av Ledarna hur man vallar och alla skall valla sina 

egna skidor. Ta med valla och vallaställ och kloss ni som har.  

Program söndag  
Klassisk Pass 1 09,00-11,00 

Kl 09,00–10,00 Barnen upp till och med 13 år åker med Ledarna teknikträning. 

Kl 09,00–10,00 Vuxna + ungdom över 14 år åker själva 

Kl 10,00–11,00 Barnen tränar på det Ledarna lärt ut själva 

Kl 10,00–11,00 Vuxna åker teknik med Ledarna  

Kl 12,00–12,45 Lunch på Hotellet  

 

Klassiskt pass 2 14,00-16,00 

Kl 14,00–15,00 Barnen åker med Ledarna 

Kl 14,00–15,00 Vuxna + ungdom åker själva 

Kl 15,00–16,00 Barnen åker själva 

Kl 15,00–16,00 Vuxna åker med Ledarna teknikträning 

 

Kl 16,00–17,00 Dusch och packning (ej Städ) 

Kl 17,00 Avfärd hemåt bör vara hemma ca 20,30 

Eftersom man börja att åka hem efter att ha duschat och plockat ur rummen på söndag. Så kan man 

sedan bestämma i varje bil vart man stannar och äter på vägen hem. 

 


