Inbjudan

Träningsläger för rullstolscurlare
Karlstad 4-5 oktober 2014

INBJUDAN

Karlstads Curlingklubb och Svenska Curlingförbundet bjuder in till
tränings- och inspirationshelg för rullstolscurling den 4-5 oktober 2014
Lägret riktar sig till alla er curlare runt om i landet som spelat ett tag och vill utvecklas ännu
mer. Vi kommer att kombinera detta med möjligheter för nybörjare i lokala området runt Karlstad att
lära sig från grunden. Erfarna rullstolscurlare och duktiga instruktörer kommer att finnas på plats för
att dela med sig av sina kunskaper och lyfta teknik- och taktikfrågor.
Målet med helgen är att öka kunskapsnivån hos spelare som varit igång sedan tidigare och även
fungera som en gemensam uppstart av den nya säsongen.
TIDER | Lördag 4 oktober kl. 10.00 - söndag 5 oktober kl 15:00
Kostnad | Avgiften för träningsläger inklusive mat är 500:Boende | Det bokar ni själva genom att ringa någon av följande alternativ:
Scandic Klarälven. Ett handikappanpassat rum, enkelsäng med nedfällbart sängskåp. Allt är på
samma plan så det är inga problem med rullstolar i övrigt. Tel. för bokning 054-776 45 00.
Uppge Svenska Curlingförbundet och kod: D359098761. Då får ni priserna: 801:-/person i enkelrum
och 891:-/natt för dubbelrum. Koden går även att skriva in vid bokning på hemsida.
Clarion. De har ett handikappanpassat rum, som är dubbelrum och kan ta ytterligare en person.
Andra rum hos Clarion finns rymliga, men utan dusch-stol. Uppge att ni har idrottspriser från
Riksidrottsförbundet så får ni 20% rabatt. Tel. för bokning 054-10 02 00.

ANMÄLAN
Sista dag för anmälan är den 29 september 2014.
Anmälan kan också göras genom e-post till sara.carlsson@curling.se
Vid anmälan, vänligen ange namn, telefon, personnummer, e-post, eventuella allergier/specialkost,
klubb samt ev. kontaktuppgifter till målsman.
Välkomna till två inspirerande dagar i Karlstads curlinghall!
Med curlinghälsningar från
Karlstads Curlingklubb och Svenska Curlingförbundet
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