
      

Bruksvallarna träningsläger 2020 
13-15 november med Rehns BK skidor. 
 

Vi kommer att bo på Bruksvallarnas Fjällhotell, 2-4 bäddsrum så ta med 

sängkläder alternativ sovsäck. Man kan också hyra sängkläder. 

PROGRAM 

Fredag  
Den 13 nov åker vi upp och försöker då 

samåka så mycket som möjligt. Vi 

anländer till Bruksvallarnas Fjällhotell ca 

kl 18.00 och då serveras middag. 

Lördag 
Skate pass 1, Kl 09.00-11.00 

Kl 09.00 samling utanför hotellet, första passet körs till 11.00.  

Kl 09.00-11.00 Barnen upp till 15 år åker med ledare och får teknikträning 

Kl 09.00-11.00 Juniorer åker själva och kommer att få löpande info på plats. 

Kl 12.00 -13.00 Lunch på hotellet  

Skate pass 2, Kl 15.00-17.00 

Kl 15.00-17.00 Barnen åker med ledarna, teknik 

Kl 15.00-17.00 Juniorer åker själva. 

18.00 Middag på hotellet  

19.30 Vallning inför söndagen. Enkel genomgång av ledarna hur man vallar och alla skall valla 

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

Söndag  
Klassisk Pass 1, 09.00-11.00 

Kl 09.00 -11.00 Barnen upp till och med 15 år åker med ledarna, teknikträning 

Kl 09.00-11.00 Juniorer åker själva. 

Kl 12.00-12.45 Lunch på hotellet 

Klassiskt pass 2, 14.00-15.30 

Kl 14.00 - 15.30 Barnen åker med ledarna. 

Kl 14.00 - 15.30 Juniorer åker själva. 

Kl 16.00-17.00 Dusch och packning (ej städ) 

Kl 17.00 Avfärd hemåt, bör vara hemma ca 20.30. 

Middag på valfritt ställe under hemresan. 



Allmän info, priser och anmälan 
Vi har bokat 30 platser så det är först till kvarn som får följa med. Sista anmälningsdag är 

fredag 30 oktober. 

Anmälan mailas till magnus.gisselman@kedjeexperten.se  

Ange namn och antal barn resp vuxna. 

Priser se bifogad offert från Bruksvallarnas fjällhotell. 

RBK ungdomar subventioneras till halva priser av RBK.  

Betalning vill vi ha in före den 30 oktober.  

Betalning sker till Magnus Gisselman Swedbank Clear nr 81034 konto nr 9344862397 skriv 

namn på insättningen. 

Vid frågor angående lägret, ring Magnus Gisselman 070-6353102 
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