
 

 
 

 

Inbjudan till Regionsläger fart  
för U15/U16 i Storklinten  

 
Lägret vänder sig till alla U15/U16 åkare i Norr- och Västerbotten, födda 06–07. Även alla 
hemmavarande juniorer är välkomna. Detta är regionens fjärde samling och helgen kommer att 
ägnas åt fartgrenarna Super-G (SG) och störtlopp (DH).  
 
Målet med lägret är att erbjuda bra och givande träning där alla åkare ges möjligheter att utveckla 
sina grundtekniska färdigheter. Under helgen genomför vi både ett regionsläger och avslutar helgen 
med USM kval i DH och SG. 
 
Tid o Plats:  Fredag 25/2 – Söndag 27/2, Storklinten 

Samling Fredag klockan 09:00 vid liften redo att börja åka.  
utrustning för DH, första passet kan genomföras i överdragskläder om det är kallt 
 

Preliminärt 
program 

Fredag: Pass 1  teknikträning glid, hopp och sväng i tillåtande miljö 
 Pass 2  DH i bana 
Lördag: Pass 3  DH i bana 
 Pass 4  SG i bana 
Söndag: FM  USM-kval DH 
 EM  USM-kval SG 
 
Preliminärt program för kvalen enligt separat inbjudan i tävlingskalendern, 
lagledarmöte genomförs på lördageftermiddag efter träningen. 
 

Anmälan Läger:  Lägeranmälan  
Boende, mat, liftkort: info@skicamp.se 
Tävling:  Tävlingskalendern 
 
All anmälan behöver göras senast 17:e februari för att vi ska hinna 
administrera allt 
 

Boende, mat, 
liftkort. 

Boende är reserverat för regionens räkning i Urbergslängan i backen. Boende, 
mat och liftkort bokar ni själva via Skicamp, länk enligt ovan. 
 
Ni anger ”regionsläger ref Magnus” i ämnesfönstret på mejlet så kopplas ni till 
vår reservation. Skicamp behöver följande information: 

• Antal personer 
• Sänglinne eller ej 
• Städ eller ej 
• Namn, adress, telefonnummer på den som ska stå på bokningen/mottagare 

av faktura 
 

Utrustning Utrustning för Super-G och störtlopp. 
material för skid-vård 
Keycard 
 

http://www.simplesignup.se/event/189113-regionlaeger-fart-u16-storklinten-v08
mailto:info@skicamp.se


  

Avgifter Lägret är avgiftsfritt 
Kostnader för boende, mat och liftkort enligt prislista Skicamp 
Tävlingsavgift enligt tävlingsinbjudan 
 

Tränare Ansvarig tränare är Magnus Olofsson NSF och Jalle Svanberg SKALP med hjälp 
av klubbtränare för Norr- och Västerbotten.  
 

Övrigt Denna gång har vi stort behov av föräldrar på skidor. Vi behöver 
fungerande klädtransporter samt hjälp med att säkra träningsområdet 
 
Lägret avslutas söndag ca kl 15:00 
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 Storklinten!  
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