Aalborg Skøjteløberforening afholder igen i år camp for både K-, M- og Funskateløbere, som er fyldt 8 år.
Vi ligger op til en camp som bliver lærerig, varierende, udfordrende, sjov, venskabelig og inspirerende.
Overnatning vil finde sted på Herningvejen skole, der ligger 1,5 km fra skøjtehallen. Du skal have lyst til
at lære nye løbere at kende og forvente, at du ikke kun kan være sammen med dem fra din egen klub.
Alle måltider spises i Gigantium så vi kan skabe en god base i klublokalet. I samme lokale indrettes hyggeog afslapningshjørne hvor løberne kan tilbringe tiden mellem træningerne.
Dato: Torsdag d. 25. til søndag d. 28. maj 2017.
Sted: Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst
Trænere: Anton Velychko fra ASF og Ivan Kralik fra HSK.
Funskateløbere tilbydes





8 Is-pas samt 3 off-ice timer
Forplejning: Morgenmad, frokost, eftermiddagssnack og aftensmad
3 overnatninger
Pris: 1300,-kr.

K- og M-løbere tilbydes





9 Is-pas samt 3 off-ice timer
Forplejning: Morgenmad, frokost, eftermiddagssnack og aftensmad
3 overnatninger
Pris: 1400,-kr.

Hver klub skal stille med en holdleder (over 18 år) pr. 10 løbere under 18 år. Holdleder må ikke være på isen.
Holdleder overnatter på skolen med løberne og er ligeledes ansvarlig for at løberne bliver transporteret til
Gigantium om morgenen og til Herningvejenskole om aftenen efter endt undervisning.
Forældre er velkomne til at være til stede under campen og deltage i spisning samt overnatning.
Tilmelding sker ved at udfylde blanketten rettet til forældre.
Tilmeldingsfristen er d. 14. april – efter princippet først til mølle, dog forbeholder vi os ret til at sikre, at
såvel funskate- som konkurrencehold kan sammensættes på den mest optimale måde.
Vi håber du har lyst til at deltage og ser frem til nogle hyggelig og lærerige dage.
Skøjtehilsener
ASF Camp-udvalg

Udfyld nedenstående tilmelding og send den til: mogms@stofanet.dk

Når du modtager en bekræftelse på din tilmelding, skal du indsætte penge på nedenstående konto.
Reg.nr. 9236 Kontonr. 4570185999 – Overførslen mærkes med: løberens for-og efternavn samt klub
Medbring:
 Sovepose, lagen og liggeunderlag
 Tøj og udstyr til træning på isen (skøjter, tøj, handsker mv.)
 Tøj og udstyr til off-ice træning (træningstøj, indendørssko, sjippetov, evt. spinner/pirouettebræt mv.)
 Toiletsager og håndklæder
 Hjemmesko / badetøfler
 Skiftetøj
 Lommelygte
 Drikkedunk til vand evt. med navn på
 Snack / slik til om aftenen
 Måske kortspil eller lign.
 Oplader til mobil
 Sygesikringsbevis
Særlige hensyn (allergi, vådligger, medicin o. lign.) – Det er vigtigt at informer holdleder omkring disse forhold.
Holdleder bør ligeledes have kontaktoplysninger på en person/personer, vi kan træffe i nødstilfælde.

- -----------------------------------------------------------------------Skøjteløberens navn: ____________________________________________________________________
Skøjteløberens alder: ____________________________________________________________________
Navn på den klub løber er medlem af: ___________________________________________________________
Klubmærke: ___________________________________________________________________________
DSU mærke: _________________________________________________________________________________

Navn på holdleder: _____________________________________________________________________
Tilmeldingsfristen er d. 14. april – efter princippet først til mølle, dog forbeholder vi os ret til at sikre, at
såvel funskate- som konkurrencehold kan sammensættes på den mest optimale måde.
Skøjtehilsener
ASF Camp-udvalg

Udfyld nedenstående tilmelding og send den til: mogms@stofanet.dk

Når du modtager en bekræftelse på din tilmelding, skal du indsætte penge på nedenstående konto.
Pengene indsættes på konto Reg.nr. 9236 Kontonr. 4570185999
Overførslen mærkes med: Holdleder og klubnavn eller forældre navn, efternavn og klubnavn
Holdleder
Som holdleder forventes det at man overnatter og spiser sammen med løberne.
Pris: 225 kr. pr. døgn.
Forældre
Forældre har mulighed for at booke sig til overnatning på skolen sammen med løberne: Pris: 100 kr. incl. morgenmad.
Bestille frokost pris: 50 kr.
Bestille aftensmad pris: 75 kr.

- -----------------------------------------------------------------------Holdleder navn: ________________________________________________________________________
Eller forældre navn: ___________________________________________________________________________
Ved forældre oplys navn på løber: _______________________________________________________________
Overnatning incl. morgenmad: Torsdag

Fredag

Lørdag

Frokost

Torsdag

Fredag

Lørdag

Aftensmad

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Mailadr.: _____________________________________________________________________________________
Mobil nr.: ______________________________________________________________________________
Klub: _________________________________________________________________________________
Tilmeldingsfristen er d. 14. april
OBS! som forældre kan overnatning og forplejning ikke efterbestilles af hensyn til planlægning, indkøb mv.
Skøjtehilsener
ASF Camp-udvalg

