VÄLKOMMEN TILL

BIATHLON SOUTH SUMMER CAMP
SKIDSKYTTE

Vill du testa på att vara en skidskytt för en helg,
träna uthållighet, styrka, snabbhet samt fokusering i
en spännande och kul miljö då är detta lägret för dig.

Anmäl dig då till:

BIATHLON SOUTH SUMMER CAMP
LÖVHULT
13 – 15 juni
Lägret kommer få besök av hemlig gäst.

För andra året arrangeras ett skidskytteläger i Lövhult,
Nässjö. Lägret vänder sig till er som är födda 1999-2004
och tycker om skidskytte. Ni behöver inte ha någon
erfarenhet sedan tidigare, det fixar vi där. Huvudsaken är
att ni älskar att röra på er och utmana er själva och tycker
skidskytte är en sport för er. Kanske er nya sport? För er
som är erfarna passar det minst lika bra, vi kommer göra
så att alla får den utmaningen de själva vill ha! Vi springer,
skjuter, spelar bollsporter.. Men framför allt så har vi
jäkligt roligt ihop en helg i juni. En helg ni aldrig kommer
glömma! Vi samlas fredag kl 09:30 för incheckning och
upprop. Sedan kör vi till på söndag eftermiddag då en
springskyttetävling avslutar lägret. Föräldrar är välkomna
att lämna av och hämta upp sina barn, men annars ber vi
vänligt men bestämt om att respektera att helgen är för
era barn! För att anmäla er mailar ni namn, ålder, adress,
klubbtillhörighet (om ni har någon), ev. allergier, ev. behov
att låna rullskidor till skidskyttesyd@outlook.com senast
8 juni, pris för lägret är 250 kr. Där ingår boende, mat och
t-shirt, startplats i tävlingen under söndagen och så klart
en massa kul! Egna lakan och handdukar medtages. Vi kan
inte garantera att man får bo ihop med dem man önskar,
utan vi gör en rumsfördelning. Alla bor i samma hus
(vandrarhem), där bor också vi ledare. Det är först till
kvarn som gäller och ni måste mottaga ett bekräftelsemail
där det står ”ni är härmed anmälda till årets summercamp”
innan ni kan vara säkra på att ni är anmälda. Om eller när
det blir fullt, kommer vi gå ut med information om det så
fort det bara går på www.skidskytte.se/rsssf

