Hej,
Sedan flera av er anmälde intresse till ett träningsläger så har vi på kansliet arbetat igenom ett
förslag som vi har bestämt att köra på. Vi kommer att åka på träningsläger till Split, Kroatien mellan
den 13–20 april. Vi kommer att flyga ifrån Arlanda den 13 april, bo på Hotel Dujam i dubbelrum med
helpension och träna på friidrottsarenan som ligger på gångavstånd från hotell. Vi kommer att flyga
hem den 20 april från Split och landa på Arlanda. Hela resan kommer att kosta 8205 kr och i
kostnaden ingår flyg tur & retur, boende, frukost/lunch/middag, träningskostnader för 2 pass/dag
och avbeställningsskydd. Kostnader som kan tillkomma är om den aktive vill ha mellanmål eller åka
med på eventuell utflykt. Vi har totalt bokat upp 40 platser och behöver besked ganska snart om just
du kan åka med. Tränare som är klara idag är Thomas Hirvonen, Ingemar Ztorm, Per Söderberg och
Andreas Jonsson. Det finns även möjlighet för föräldrar att åka med om behovet finns.
För att anmäla sig till läget skickar du ett mail till dc@turebergfriidrott.se där du anger vem det gäller
och att du anmäler dig till Split, 7 dagars läger. Där efter görs en inbetalning på 2055 kr (resterande
6150kr betalas i slutet av februari) till PG 340229–4 senast den 14 december. Märk betalningen med
”Läger + efternamn”.
Det går att betala hela summan vid ett tillfälle. Vi förstår även att det kan vara tufft att betala en del
av summan i december månad, går det verkligen inte så ta kontakt med Daniel så hittar vi en lösning.
Flygtiderna hittar ni nedan, vi flyger från Arlanda och landar i Split, Kroatien.
Från
Arlanda
Split

Till
Split
Arlanda

Flight
DY4337
DY4338

Avgångstid
07.35
11.05

Ankomsttid
10.20
13.45

Från Splits flygplats är det en transfer på ca 25 minuter till hotellet. Vi kommer att bo i dubbelrum,
rumsindelning kommer att skickas ut närmare avresedatum. Hotellet ligger nära arenan, det går
enkelt att gå till och från arenan. Alla måltider kommer att serveras på hotellet. Skulle du vara i
behov av specialkost eller något annat som är viktigt att dela med dig av innan rumsindelningens
sätts så meddela Daniel på dc@turebergfriidrott.se så hittar vi en lösning. Friidrottsarenan är
utrustad för alla friidrottens grenar, vi kommer ha tillgång till arenan samtliga dagar, 2 gånger per
dag.
För er som är under 18 år kommer Turebergs FK samla in målsmans godkännande. Det kommer även
att hållas ett föräldramöte i början av april, där aktiva och föräldrar får ytterligare information om
träningslägret.
Följande tränare och ledare är det som åker med:
Thomas Hirvonen
Ingemar Ztorm
Per Söderberg
Andreas Jonsson

