ALVIK BASKET CAMP
VISBY 5-11 AUGUSTI 2019

INFO TILL LAGFÖRÄLDRAR
Som lagförälder på ABC är man ett stöd åt ledare och tränare för att se till att våra yngre spelare får
den stöttning de behöver. Det kan vara allt från att se till att alla kommer på lunchen, går till säng i
tid, trösta när det blir hemlängtan, hjälpa till att fylla vattenflaskor eller skjutsa laget till olika platser.
Som lagförälder är man engagerad i hela gruppen man är ansvarig för.
Det kommer även behövas viss hjälp med vårt café, våra andra arrangemang (grillkväll, 3v3turnering, baddag etc) som vi kommer bahöva stöd i till och från under lägerveckan.
Samtliga grupper födda 2005 och yngre skall ha minst två lagföräldrar. Samtliga grupper födda 2004
skall ha minst en lagförälder.
Alvik står för hela kostnaden för dig som lagförälder på ABC, utifrån förutsättningen att lagföräldern
är med minst 4 dagar på lägret. Om du är med hela lägret betalar endast 1900kr för ditt eget barn
(om du skulle ha fler barn med, så reduceras avgiften till 2600kr per barn som åker med utöver det
första). Detta innebär också att antalet lagföräldrar kan komma att begränsas om vi skulle ha sådan
tur att det regnar in lagföräldrar, men det kommer styras av storleken på gruppen man åker med.
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PRAKTISK
INFORMATION
Datum
5-11 augusti 2019
Plats
Visby, Gotland
Resa
Nynäshamn-Visby t/r. Avresa måndag 5 aug
(förmiddag). Hemresa söndag 11 aug (eftermiddag).
Vi samlas vid Alviks tunnelbanestation, alternativt Odenplans tunnelbanestation, och tar pendeltåget
till Nynäshamn. För de som vill ansluta direkt i Nynäshamn går det såklart lika bra. Under januari 2019
vet vi exakta tider för färjorna.
Kostnad
Gratis
Åldersgrupper
Lägret är öppet för alla födda 2008 och tidigare.
Kost och logi
Logi anordnas på hårt underlag på i skola. Samtliga deltagare tar med sig sovsäck och luftmadrass.
Kosten består av fyra mål mat om dagen (frukost, lunch, middag och kvällsmål).

