VI VÄLKOMNAR VÅRA NORDISKA GRANNLÄNDER TILL
”ARRANGEMANG

HÖSTLÖVET ”

LÄGER & UTBILDNINGSDAGAR

I ESKILSTUNA 2-5 november
För vem?
Ungdomar, juniorer och nyblivna seniorer, 7-25 år, som vill träffas, ha kul och utvecklas som
bangolfsspelare. Vi vill göra det möjligt för alla att träffas över åldergränserna, men kommer att
dela in i olika grupper efter ålder/ behov och anpassa aktiviteter/utbildning efter det. Spelar ingen
roll om Du är nybörjare eller har hållit på några år.
Vi förväntar oss att det finns någon med som tar vuxenansvar, förälder och/eller ledare.

Anmäl senast 25/9 gäller både deltagare och ledare/förälder.
Kolla med klubben vem som anmäler. Anmälan sker via länk,. Vi har reserverat 10 platser för våra
Nordiska grannländer inkl. ledare/föräldrar. Anmälan är bindande efter 25/9. Vg ange fakturaadress
i samband med anmälan, under ”Övrigt som vi bör veta”.
Viktigt att datumet respekteras! Vi kommer att avsäga oss alla rum efter det datumet. Först till
kvarn gäller.
Priset för de Nordiska länderna är 1750 kr exkl. resor. Det faktureras klubben (både deltagare &
ledare) i förskott av SBGF. I det ingår utbildning och andra aktiviteter, boende på hotell 3 nätter, tre
middagar, samt lunch fredag & lördag.
Boende är reserverat på hotell Bolinder Munktell. INGA BOKNINGAR direkt till hotellet, enligt
deras önskemål och även RUJK:s, då vi vill hålla ihop det hela. Vi gör rumsindelning och kommer att
ha tjejboende.
Resor ordnar Ni själva. Boka i god tid, då många reser denna vecka, då alla skolor i Sverige är lediga.
Tid och plats mm. Drop-in- träning från torsdag kl 12.00, i Munktell arenan, som både har en
inomhus filt och EB-anläggning. Middag serveras kl 17.00 på hotellet. Uppstart av lägret kl 18.00 i
Eskilstuna Folkhögskola. Både hotell och skola på är inte mer än 150 meter ifrån banorna. Avslut på
söndag kl. 12.00.
Bra att veta. Ingen alkoholförtäring under lägret, Gäller även ledare/vuxna helt enighet med den
policy vi har i SBGF i samband med ungdomsarrangemang.
Mer info och program, kommer efter anmälan. Håll utkik på vår Facebooksida.
Frågor? Ring Carina, mejla ungdom@bangolf.se eller
fråga via Facebooksidan , www.facebook.com/LarDigSpelaBangolf/
Med vänlig hälsning/Svenska Bangolfförbundets Ungdomskommitté, RUJK
Charlotte Dybro, Marcus Lindström, Erik Einan, Carina Lindström, 070-643 9977

