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Inbjudan	  till	  	  
Träningsläger	  

Simiaden	  3	  
	  
Datum:	  27-‐29	  april	  2018	  
	  
Sista	  anmälningsdag:	  Söndag	  den	  1	  april	  på	  hemsidan	  
	  
Boende:	  Simmarna	  sover	  hemma	  	  

Mat:	  Laxen	  står	  för	  lunch	  samt	  mellanmål	  lördagen	  den	  28	  april	  
Mat	  på	  Liseberg	  bekostar	  simmarna	  själva	  
	  
Träning:	  	  
Träningen	  kommer	  att	  ske	  på	  Halmstad	  Arena	  Bad.	  	  
En	  träning	  under	  fredagen	  samt	  två	  under	  lördagen,	  återkommer	  med	  träningstider.	  
	  
Utflykt:	  På	  söndagen	  den	  29/4	  åker	  vi	  med	  storbuss	  T/R	  till	  Göteborg	  för	  att	  gå	  på	  Liseberg.	  
Transport	  och	  Stora	  Åkpasset	  ingår	  i	  lägeravgiften	  (entré	  +	  åkband).	  
I	  Stora	  Åkpasset	  får	  barnen	  välja	  tre	  stycken	  attraktioner	  av	  alternativen	  nedan	  som	  de	  vill	  
ha	  Express-‐pass	  till:	  

• Lisebergsbanan	  (minst	  130cm)	  
• Mechanica	  (minst	  140cm	  och	  10	  år	  gammal)	  
• AtmosFear	  (minst	  140cm)	  
• Kållerado	  (minst	  130cm)	  
• Helix	  (minst	  130cm	  och	  7	  år	  gammal)	  
• FlumeRide	  (minst	  130cm)	  
• AeroSpin	  (minst	  130cm)	  
• Loke	  (minst	  130cm	  och	  7	  år	  gammal)	  
• Balder	  (minst	  130cm)	  

I	  samband	  med	  anmälan	  vill	  vi	  att	  ni	  mailar	  nelly@sklaxen.se	  vilka	  3	  olika	  attraktioner	  ert	  
barn	  vill	  ha	  Express-‐pass	  till	  (Det	  måste	  vara	  tre	  olika!)	  
	  
Tränare:	  Lucas	  Rolf	  och	  Hanna	  Wrethander	  
	  
Hjälpledare/Föräldrar:	  Önskar	  ni	  att	  hjälpa	  till	  som	  hjälpförälder	  under	  lägret?	  Maila	  till	  
nelly@sklaxen.se	  	  
	  
Avgift:	  485	  kr	  
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Övrigt:	  	  

• Meddela	  eventuella	  allergier	  (alla	  former)	  senast	  söndag	  den	  1	  april	  till	  
nelly@sklaxen.se	  	  

• Vi	  kommer	  att	  ha	  aktiviteter	  och	  lekar	  mellan	  passen	  på	  lördagen.	  Se	  till	  att	  ta	  med	  
oömma	  kläder	  samt	  kläder	  för	  utomhusaktiviteter!	  

• Föräldrar	  och	  syskon	  kan	  i	  mån	  av	  plats	  köpa	  en	  plats	  på	  bussen	  till	  Liseberg	  för	  ett	  
självkostnadspris.	  
	  

Vi	  ser	  fram	  emot	  ett	  läger	  med	  simträningar,	  lekar	  annat	  skoj!	  
Uppdaterat:	  2018-‐02-‐12	  

	  


