24-timmarsläger i Fjärås, 18-19 Maj 2019
Vi hälsar er välkomna till en mysig social aktivitet där vi kommer att ägna mycket tid åt att bygga
klubbgemenskap, KbSS-anda med massvis av skojiga aktiviteter. Naturligtvis kommer vi även att
vara i vattnet denna helg, på lördagen kickstartar vi lägret med en sista STIPP innan sommaren gör
sitt intåg. Lägret kostar bara 100:-/deltagare och är kraftigt subventionerat av klubben.
När:

18 maj, avlämning 11.00. Hämtning 11.00 dagen efter. När ni lämnar/hämtar era barn
från läger är det viktigt att ni säger till någon av ledarna så vi kan notera ankomst
respektive avfärd.

Var:

Fjärås simhall med övernattning i idrottshallen, vi kommer att vara utomhus också.

Boende:

Vi kommer att sova på luftmadrasser i idrottshallen som är alldeles intill simhallen. Om
det finns något barn som inte klarar av att sova själv så är det helt ok om vi har ett par
föräldrar på plats, meddela detta i samband med anmälan.

Föräldrar:

I kallelsen måste man markera vad man kan hjälpa till med som förälder genom att
kryssa i de pass man kan ställa upp med hjälp under helgen – utan er blir det inget!

Mat:

Se till att ha ätit lunch innan avlämning. Klubben bjuder på middag på kvällen och en
enklare frukost på morgonen samt kvällsfika.

Ledare:

Jens Persson, huvudansvarig. Representanter från föräldraföreningen samt ytterligare
minst 5st ledare som är anställda på timbasis.

Träning:

Vi kommer att simma 1st pass med teknik och småtävlingar i grupp. Vi kommer även
att aktivera barnen mellan passen så det är bra att ha oömma kläder för att vara
utomhus samt innegympakläder och inomhusskor.

Medtag:

Förutom det som är nämnt. Madrass att sova på, lakan/sänglinne eller sovsäck, kudde,
spel eller kortlek, simkläder, handduk. GLÖM INTE VATTENPISTOLER TILL DET EPISKA
VATTENKRIGET! 😉 Vi påminner även om att vi har mobilförbud, lämna mobilerna
hemma! Ledarna kommer att beslagta mobiler som halkar med i väskan!

Special:

Om det är någon som har speciella mediciner eller matallergier vill vi gärna veta det på
förhand så att vi kan hjälpa dom. Vi vill också poängtera att det är absolut förbjudet
att ta med sig någon form av mandel-nötter eller något som innehåller detta (tex
choklad, bars mixblandningar mm) till våra läger. Vi har även godisförbud på våra
läger. Lämna gärna mobilen hemma också – Det är meningen att vi ska umgås med
varandra denna helgen och inte stirra i en skärm.

KM:

På Lördagen är det klubbmästerskap. Anmälan till KM sker via anmälningsformuläret
till lägret, tänk på att man får simma max 3st sträckor!

Övrigt:

Undrar ni något annat som inte står med här eller vi har glömt så kan ni kontakta
tränare Jens Persson på jens.persson@kbss.nu eller er respektive grupptränare.

Välkomna!

