Svenska Dragkampförbundet
Vallersviksvägen 3
S-439 61 FRILLESÅS
SWEDEN
Org.nr. 814800-3992
Tel. +46 70 363 09 86
e-mail:
anders.andersson@svenskdragkamp.se
Bankgiro: 5740-9658

Anslutet till RF

Välkomna på Ungdomsläger!
12 – 13 september
Enköping
Svenska Dragkampförbundet bjuder in alla ungdomar i åldrarna 12–23 år till ett
ungdomsläger på Gånstagården i Enköping.
Där finns:
• Ordentligt kök, går att laga mat tillsammans där.
• Omklädningsrum dam och herr, 3 duschar i varje.
• 12 sängplatser + 7-8 tältsängar. Blir det fler får några ta med madrasser.
• Grillplats ca 500 m från stugan längs med elljusspåret.
• Utegym /hinderbana.
.
Vi bjuder på frukost, 2 luncher och middag. Vi bjuder även på resan till lägret
men vill givetvis att samåkning sker om möjlighet finns.
Adress: Gånstagården, 749 48 Enköping
Startar klockan 12.00 den 12 september.
Avslutas klockan 13.00 den 13 september.
Medtag: Träningskläder för både dragkamp och fysträning + kängor, kudde,
sängkläder.
Under lägret planerar vi att träna dragkamp samt andra träningsaktiviteter.
Lägret är anpassat så att alla kan delta, både för rutinerade och nybörjare. För att
toppa denna helg så är det tänkt att vi ska delta i tävlingen som arrangeras under
samma helg, i Enköping.
På grund av corona och antal sovplatser i Gånstagården så tar vi emot max 28
ungdomar detta läger. Först till kvarn gäller!
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Med anledning av risken för smittspridning gäller följande:
• Deltagare med samhällsviktiga arbeten bör vidta extra
försiktighet
• Möjlighet till handtvätt och/eller handsprit mellan aktiviteter, vid
måltider mm kommer finnas.
• Aktiviteterna är anpassade så att vi i största möjliga mån håller
avstånd
• 1,5 m avstånd mellan sovplatser
• Deltagare bör ha möjlighet att ta sig hem om hen skulle insjukna
under lägret
ANMÄLAN OCH EVENTUELLA ALLERGIER, MEDDELAS:
Lina Lindquist Olsson, 0725703200 eller tottan1@hotmail.com

Anmälan senast den 4 september!
Vid funderingar är det bara att ringa Lina eller David.
Ansvariga Ungdoms- och Utvecklingskommittén
Lina Lindquist Olsson 072-570 32 00
David Fors 076-398 84 86

