2021-03-18

JIPEEEEE, SNART ÄR DET DAGS ATT ÅKA TILL SNOWCAMP!!
Först och viktigast. Vi är superglada att ni har valt att komma till oss på camp och vi ska göra allt vi kan för att det
ska bli roliga och utvecklande dagar. Tusen tack!
//hela Snowcamp gänget!
Längre ner i detta dokument hittar ni en packlista som kan vara bra att ha som mall så att ni inte missar något
inför campet.
TIDER
Campet startar kl 18:00 på söndagen och slutar kl 12:00 på fredagen (vecka 25 är det sön-tor, samma tider).
Tiderna är satt för att passa tåg och buss från några av våra större upptagningsområden. En kvällsfika kommer
att serveras på ankomstkvällen och innan avresa på fredag blir det mackor. De fysiska och schemalagda
aktiviteterna kommer att hålla på mellan kl 10:00-21:00 varje dag.
RESA TILL SNOWCAMP
Adress till Snowcamp är Ludvikavägen 45. En gps hittar oss lätt. Det tar ca 3,5 timmar från Sthlm med bil.
Om ni bokar transport rekommenderar vi att boka på www.sj.se och välj slutdestination Fredriksberg. Om och mot
förmodan det skulle bli några krångel med förseningar så kommer SJ se till att de som har bokat Fredriksberg
som slutdestination kommer hela vägen fram. I Fredriksberg heter hållplatsen Fredriksbergs Herrgård (ligger
precis vid campet). Där kommer en instruktör stå och möta upp och hjälpa till med packning. Resan hit passar
perfekt. Tåget lämnar Sthlm central kl 10:21 och kommer fram till Ludvika kl 14:22. Kl 14:45 går en buss till
Fredriksberg med Dalatrafik. Då är ni framme ca kl 16:00. Hemresan lämnar tyvärr Fredriksberg redan kl 10:03,
men det funkar självklart bra att åka då och våra instruktörer hjälper till med packning och transport till
busshållplats.
UTRUSTNING
Det finns möjlighet att låna utrustning; skidor, pjäxor, flytvästar, hjälm och våtdräkter. Det finns dock ett begränsat
utbud utav detta. Vi har pjäxor upp till storlek 44, skidor, hjälmar och flytvästar. Våtdräkter kommer ni få turas om
med. Ta gärna med egen utrustning om du vill. Det är helt ok att ta med skate, kickbike m.m..
TIPS FRÅN INSTRUKTÖRERNA
Det kommer vara ett högt tempo under dagarna på Snowcamp och för att få ut mest av veckan rekommenderar vi
alla att förbereda sig genom att lägga i en högre växel med träning. Fokus på kondition, koordination och
bålträning. Lycka till!
VIKTIGT
Det är mycket viktigt att ni har med er dokumentet som finns att ladda ner på vår hemsida: Välkomstbrev och
packlista eller använd det som finns längst ner i detta infoblad. Se till att målsman har skrivit under dokumentet.
Alla som är under 18 måste ha målsmans underskrift för att få delta. Instruktörerna kommer att pricka av alla och
säkerställa att alla har ett underskrivet papper inlämnat innan påbörjade aktiviteter.
ALKOHOL, TOBAK OCH ANDRA GIFTER
Nej.
Inget av detta tillåts på campet och skulle det (har än så länge aldrig skett) användas kommer deltagaren att
omedelbums skickas hem på egen bekostnad. Om du under campet har sönder något p.g.a. vårdslöst
användande/handhavande så kan du bli ersättningsskyldig, men det har heller inte hänt tidigare.

MAT, BOENDE, FICKPENGAR OCH ANNAT SOM KAN VARA BRA ATT KÄNNA TILL
Under campet ingår all mat, boende och alla aktiviteter. Deltagarna bor i samma hus och i sovsalar med riktiga
sängar. Kudde och täcken finns men ta med sängkläder. Indelningen av boendet sker på plats här på Snowcamp
och självklart försöker vi att hjälpa till så at alla som vill bo tillsammans ska få göra det. Det finns en kiosk på
området där vi säljer godis, dricka lite promotion-material (stickers, t-shirts, hoodies, kepsar, vattenflaska m.m..).
Kort eller Swish funkar bra i kiosken, ej kontanter. Har barnet inte kort eller Swish kan vi lösa det på annat sätt.
Kontakt i så fall oss på info mailen.
Allergier. Missade ni anmäla allergier vid anmälan maila i god tid före ankomst till info@snowcamp.se
Alla former av nötter är ej tillåtet att ta med till, och/eller, äta på Snowcamp. Luftburen allergi förekommer och vi
vill välkomna så många som möjligt till oss
TA CHANSEN!
Innan och efter campet finns det möjlighet att boka 2 timmars prova på ”Hopp-pass” i vår studsmattehall för
föräldrar, syskon och kompisar. Först en genomgång med någon av våra duktiga instruktörer, därefter fri
hoppning på våra fantastiska studsmattor. Kanske göra en volt ner i skumgummigroparna ;-). För att vara säker
på en plats, boka på: http://www.snowcamp.se/boka/hopp-pass/safsen/
Dag och tid för att testa studsmattorna:
Upphämtning (fre): 12:00-14:00, 14:00-16:00
Ankomst (sön): 14:00-16:00, 16:00-18:00
Mitt i veckan (dag ej bestämt): 17:00-19:00

Kostnad:
- Under 8 år 100:-/tillfälle
- Över 8 år 200:-/tillfälle
- Familjeerbjudande 500:- (2 vuxna och 3
barn/ungdomar)

FÖRÄLDRAR
Vill ni stanna kvar några dagar i Säfsen rekommenderar vi att ni kontakter Säfsen Resort på telefon: 0591-77 50
00.
KONTAKTUPPGIFTER
Jourtelefon (går till ledare/instruktör på plats och används under campet): 072-5632243, info@snowcamp.se
Andreas Larsson (VD och ”tråkiga gubben bakom”): 070-6979337, andreas.larsson@snowcamp.se

ADRESS TILL CAMPET
Ludvikavägen 45, 770 10 Fredriksberg

Nu längtar vi till sommaren och alla campers, vi är supertaggade, mycket välkomna!

Förslag på PACKLISTA

Ett mycket bra tips är att låta deltagarna vara med och packa, skriv gärna ut vår packlista och fyll i den
tillsammans så kan de pricka av sin egen packning vid avfärd, exemplariskt!!! Då har vi märkt att det blir mycket
lättare att få med sig allt hem igen… Det glöms mycket…
Ta med oömma kläder! Snowcamp ansvarar inte för trasiga kläder eller fläckar eller värdesaker. Vi slänger allt
kvarglömt från kalsonger och mindre. Allt större sparas i 2 veckor. Vi kan skicka om ni står för porto.
Det är många av deltagarna som är allergiska. Har ni husdjur hemma var gärna extra noga med att ha nytvättade
kläder upp. Vi säljer inte eller låter andra äta nötter under campet. Tack och bock!

Kläder
Jeans
Regnkläder
Shorts
T-shirts
Tjocktröja
Underkläder
Strumpor
Sovkläder
Jacka
Gympaskor
Bad
Badkläder
Badhandduk
Sova
Sänglinne
Öronproppar
Hygien
Handduk för dusch
Tandborste + tandkräm
Tvål + Schampo, solkräm
Prylar/nöje
Bok
Tidning
Musik, Kortlek
Skidåkning (finns utrustningar för utlåning, vi har
gott om pjäxor, skidor och hjälmar, men begränsat
antal våtdräkter)
Skidor
Pjäxor
Stavar
Hjälm
Våtdräkt
Pengar
Fickpengar anpassat efter antalet dagar borta
Plånbok att förvara pengar/kort i
Hänglås, det finns skåp där det går att låsa in
värdesaker

Snowcamp 2021

Härmed frånsäger Snowcamp sig allt ansvar vid nyttjande av Snowcamps aktiviteter vid anläggningen
i Säfsen/Fredriksberg.
•
•
•
•
•
•
•

Jag är medveten om att användning av aktiviteterna är förenat med fara för mig och min
utrustning
Jag är införstådd med att om regler utsatta av Snowcamp representanter ej följs så kommer
fortsatt nyttjande av aktiviteter att förhindras
Jag är medveten att det råder totalt alkohol- och drogförbud under campen
För hoppning av personer under 18 års ålder kommer underskrift från målsman att krävas
All hoppning och aktiviteter sker på egen risk
För att få vara med på Snowcamps aktiviteter måste man närvara på den obligatoriska
genomgång som görs i början på campet. Där framgår vilka regler som gäller under campet
Det kommer att fotas och filmas under campet och genom att signera detta dokument
godkänns att deltagaren eventuellt kommer synas i de filmer och foton som produceras

Jag har nu tagit del av alla punkter av denna information och är helt införstådd i vilka risker som finns
samt vilka stadgar som skall följas.

Namn på deltagaren:

__________________________________

Personnummer på deltagaren:

_________________________________

Målsmans underskrift

__________________________________

Namnförtydligande:

__________________________________

Målsmans mobil nr:

__________________________________

Målsmans mail:

__________________________________

Ort och datum:

__________________________________

Packlista, namn:________________________

Sida 1/2

Vad

Packlista, namn:________________________

Antal

Sida 2/2

Vad

Antal

