
 

 
 

 

Inbjudan till Regionsläger för U15/U16 
i Tärnaby 17–19/12 2021 

 
Lägret vänder sig till alla U15/U16 åkare i Norr- och Västerbotten, födda 06–07. Även alla 
hemmavarande juniorer är välkomna. Detta är regionens tredje samling av fyra och helgen kommer 
att ägnas åt svänggrenarna GS och SL. Denna gång har vi med oss tränare från Tärnaby skidhem 
och Tärnaby skidgymnasium. Under helgen kommer vi få tillfälle att besöka deras lokaler och se 
hur de bedriver sin träning. 
 
Målet med lägret är att erbjuda bra och givande träning där alla åkare ges möjligheter att utveckla 
sina grundtekniska färdigheter. 
 
Tid o Plats:  Fredag 17/12 – Söndag 19/12, Ingemarbacken Tärnaby 

Samling klockan 09:00 i Ingemarbacken redo att börja åka. Utrustning och mer detaljerat 
program meddelas närmare lägret. 
 

Anmälan Anmälan till lägret senast den 9:e december på länken: 
http://www.simplesignup.se/event/187259-regionlaeger-u16-taernaby-v50  
 

Boende, mat, 
liftkort. 

Boende är reserverat för regionens räkning på Tärnaby sporthotell.  
 
Boende och mat bokas senast den 9:e december på länken: 
Boende och mat bokar ni på info@tarnabysporthotell.se  
ange ref: ”regionläger v50” 
Liftkort köper ni vid dalstationen på Ingemarbacken.  
 
Information om sporthotellet: 
Alla rum är lika, 4-bäddsrum med dusch och toalett på rummet. Det finns ett fint 
gästkök o matsal på hotellet och ni väljer själva om ni vill ha matpaket eller  
fixa eget käk. Går också bra att välja måltider ur matpaketet.  
  
Det finns skid/vallarum i anslutning till hotellet och ett fint gym inne i 
huvudbyggnaden. Hela anläggningen med restaurangen, lobbyn, sportbaren och 
konferensen är tillgänglig. 
 

Utrustning Utrustning för slalom och storslalomträning. 
material för skid-vård 
Keycard 
 

Avgifter Boende och matpaket  595 kr/pers/natt (lakan o handduk ingår)  
Enbart boende  275 kr/pers/natt (ej lakan o handduk)  
Enbart matpaket  320 kr/pers/dag  
Enstaka måltider frukost 90 kr, lunch 109 kr, middag 121 kr 
Liftkort  705 kr/3dag ungdom 
  990 kr/3dag vuxen 
  330 kr för dagkort 
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Tränare Ansvarig distriktstränare är Magnus Olofsson LALP med hjälp av klubbtränare 
för Norr- och Västerbotten. Tränare från Tärnaby skidgymnasium och Tärnaby 
skidhem kommer att förstärka ledarsidan under helgen. 
 

Övrigt Lägret avslutas söndag vid lunchtid 
Kontaktuppgifter: Magnus Olofsson, mangeboj@live.se, 070–6106877 

 
Vi lever i efterdyningarna av COVID och det kan komma kompletterande information och 
restriktioner från anläggningen. 
 
Välkomna till Tärnaby!  
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