Kære A6 svømmere og forældre
Sæsonen er i gang, og vi nærmer os dermed den årlige træningslejr i efterårsferien. Turen går igen i
år til det nordjyske, nemlig Hjørring. Herunder følger lidt mere information om turen og information
om tilmelding. Vi håber, at I alle vil prioritere at deltage i turen.
Lidt om det praktiske:
Der vil være afgang lørdag den 13. oktober om morgenen fra Ølstykke. Hjemkomst bliver fredag den
19. oktober ud på eftermiddagen. De nøjagtige tidspunkter bliver sendt ud sammen med en
pakkeliste og øvrig praktisk information, når vi nærmer os turen. Transporten sker med bus direkte
til Dana Cup Idrætscenter i Hjørring.
Idrætscenteret har alt, hvad vi behøver til den perfekte træningslejr. Alt ligger i umiddelbar nærhed
af hinanden, således at der ingen transport er mellem der, hvor vi træner og der, hvor vi skal bo.
Vandhuset består af et 50 meter bassin med 8 baner, der kan deles op sådan, at der er 16 baner a
25 meter. Vi planlægger træningspas, hvor alle vores svømmere træner samtidig, så det skal nok
blive en sand svømmefest. Der er diverse haller til dryland mv. og styrketræningsfaciliteter til vores
ældste svømmere. Desuden vil vi sørge for sociale aktiviteter i løbet af ugen.
Med på turen kommer fem holdledere og hele trænerstaben – alle svømmerne er således i trygge
hænder!
TILMELDING og BETALING:
Prisen, der er ”all inclusive” dækker transport, al træning (herunder baneleje), overnatninger, al
forplejning, diverse aktiviteter, trænere og holdledere, forventes at blive ca. kr. 3.800,00. Det er
650,00 kr. mere end i 2017. Dette skyldes, at opholdet koster en anelse mere, og i år er vi også
nødsaget til at betale baneleje for de timer, vi benytter svømmehallen.
Vi vil gøre alt for at holde prisen nede, og i den forbindelse påtænker vi en fællesaktivitet i løbet
ugen, hvor vi sammen vil sælge lodder for Danske Hospitalsklovne. Et mål kunne være, at det
indsamlede beløb kunne dække store dele af banelejen.

Sidste år var der ønske om at fordele betalingen. Derfor bliver det i år således, at betalingen falder i
3 rater;

1. rate betales ved tilmelding med kr. 1.500. Fristen er den 16. september.
2. rate betales med kr. 1.500 den 12. oktober, og
3. rate betales med ca. kr. 800,-, når turen er gjort endeligt op.
Tilmelding og betaling af turens fulde beløb er bindende. Bemærk venligst, at turens omkostninger
deles mellem antallet af tilmeldte svømmere.
Hvis du er en af de svømmere, der er berettiget til sponsorgodtgørelse i forbindelse med turen, vil du
få denne krediteret efter turen. Mere info herom vil følge. Det er således vigtigt, at du overholder de
nævnte frister.
Du skal tilmelde dig og betale via klubmodul, som du finder links til på hjemmesiden:
http://a6-swim.dk/træningslejr-hjørring-2018 - første rate skal betales senest den 16. september.
Evt. allergener skal skrives ind i kommentarfeltet.
Hvis du IKKE deltager i turen, skal du sende dit afbud til uge42@a6-swim.dk – også senest søndag
den 16. september. Afbud ønskes, for at vi kan være sikre på at have hørt fra alle.
Spørgsmål?
Sportslige spørgsmål: Cheftræner Jon Langberg – jon@a6-swim.dk
Praktiske spørgsmål: Holdleder Birgitte Petersson – birgitte@a6-swim.dk

Mange hilsner
Jon Langberg og Birgitte Petersson

