Orsa Grönklitt 2020 – Uppdatering
På grund av rådande läge med nya Covid-19 rekommendationer från FHM, har Upplands
Skidförbund beslutat att genomföra Orsa Grönklitt lägret 26-29 november med följande
ändringar:
•
•
•
•

Upplands skidförbund kommer att ha ledare på plats under helgen men
transport, boende & mat sker i egen regi.
Bokade stugor (9 st 6 bäddstugor, 3 sovrum) görs tillgängliga för
familjer/klubbar enligt först till kvarn principen.
Orsa Grönklitt erbjuder Matlådor (Frukost, Lunch och Middag) dessa hämtas på
Restaurang Ugglan & Björnen på överenskomna tider. Frukost körs ut. Kom ihåg
att ange om ni önskar mat i anmälan samt ev matallergier.
Träningsupplägg för ungdomar födda 05–08. Ej Juniorer.

Kostnad:
Boende

4 dagar i 6 bädds stuga
3 225 kr

Frukost
Lunch
Middag

Ungdom (7-16) /dag
Vuxen / dag
75 kr
105 kr
80 kr
115 kr
110 kr
155 kr

Spårkort 1 dag
Spårkort 4 dagar

Ungdom (7-16)

90 kr
190 kr

Vuxen
290 kr
490 kr

Bokning av stugor görs familjevis eller i klubbregi till Linda Björnström Jeleby senast
onsdag 18 november 2020 via e-post: 30TUlinda.b.jeleby@hp.comU30T
Det är först till kvarn som gäller.
Information vid anmälan:
• Namn och Personnummer på deltagande ungdomar
• Telefonnummer samt E-postadress till klubbledare
• Faktureringsadress till klubb.
• Om matlådor önskas, ange typ och antal samt ev matallergier.
• Antal spårkort.
Ytterligare information kommer att skickas ut under nästa vecka.

Vi följer FHM och SSF:s råd och riktlinjer och upplägget kan ev förändras om det visar
sig nödvändigt.

Preliminärt program:
Då Orsa Grönklitt idag endast har 1,1 km spår och väderprognosen för kommande 10
dagar just nu inte ser så lovande ut kan vi endast sätta ett preliminärt program.
Ledare kommer att finns på plats men pga rådande läge och de rekommendationer som
finns kommer vi ej kunna ha större samlingar och uppvärmningsövningar som vanligt.
Teknik- samt Stafettpass kommer att ingå i träningsupplägget. Men man får räkna med
att vissa delar kommer att få utföras individuellt på egen hand.
Torsdag 26/11
Ca 16:00
Fredag 27/11
9:30 – 11:30
12:00
15:00 – 17:00

Lördag 28/11
9:00 – 11:30
12:30
15:00 – 17:00
17:15 – 17:45

Söndag 29/11
8:30 – 10:30
10:30 – 12:00
12:15

Ledare på plats i Orsa
Skatepass, Skidstadion
Lunch
Klassisk skidåkning, Skidstadion
Klassisk åkning, Skidstadion
Lunch
Skatepass, Skidstadion
*Preliminärt* Frivilligt testrace (tävlingslik träning)
Skate pass, Skidstadion
Lunch samt städning av stugorna
Inlämning av nycklar.

Ansvarig ledare i Orsa är:
Linda Björnström Jeleby (Folksam), 076–7219466
Mats Omnell (VW Ungdoms cup), 070-606 03 43
Varmt välkomna!

