Inbjudan påskläger Bagsvaerd, Danmark
13-19 april
Visserligen ligger det fortfarande snö på marken och is på våra roddvatten men det är inte länge kvar
tills det är dags att dra igång roddsäsongen på riktigt! Vi hade från början en plan på att åka till Trakai
i Litauen men i ett sent meddelande från det litauiska roddförbundet fick vi besked om att det finns
stor risk för att det fortfarande skulle kunna vara is på deras roddvatten när vi ville komma. Därför
styr vi nu istället kosan mot Danmark och Bagsvaerd veckan före påsk!

Målgrupp
Juniorer födda 2003, 2002 och 2001 som har ambitionen att kvala till JNM eller JVM (eller som alt.
juniorregatta på kontinenten). Då vår ambition är att satsa på de stora lagbåtarna i första hand och vi
i år har följande klasser att ro på JNM: DJ8+, HJ8+, DJ2-, HJ2-, DJ4x, HJ4x, DJ2x, HJ2x, DJ1x samt HJ1x
kommer fokus på lägret att vara lagbåtsrodd i både sculler- och enkelårsbåtar.
Vi ser gärna att tränare/ledare från varje klubb deltar.

Program
Lördag 13/4: Samling klockan 13.00 vid Bagsvaerd Roklubb, påriggning och 1 pass
Fredag 19/4: 1 pass, lastning och hemfärd ca 13.00.

Resa & Boende
Resa står klubbarna för. Försök samåka i möjligaste mån! Vi kommer bo på Danhostel Bellahöj ca 10
km från klubben. Lakan och handdukar ingår i boendekostnaden.

Mat
Frukost och middag ingår i boendet, lunch fixar vi på klubben.

Ekonomi
Deltagaravgift: ca 3800 kr/person

Frågor och anmälan
Skicka anmälan senast den 10 mars till Malin Källström: malin.kallstrom@rodd.rf.se. Fyll också i
bifogad uppgiftsblankett och skicka med den!
Uppgiftsblanketten behöver vi bland annat för att ha koll på allergier, receptbelagda mediciner samt
era uppgifter till närmast anhörig.
Har ni frågor ta kontakt med Malin Källström 0708-58 19 37 eller Annelie Birkeholm 0706-25 86 16
Välkomna!
Junioransvariga: Annelie,

Malin och Johan
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Uppgiftsblankett juniorer 2019
Namn:
Adress:
E-postadress:
Mobilnummer:
Eventuella matallergier:
Eventuella receptbelagda läkemedel:
Jag godkänner att Svenska Roddförbundet får publicera bilder där jag finns med från
läger och tävlingar som SR arrangerar på sina sociala medier: Ja

Nej

Underskrift: ________________________________________________________
Vårdnadshavares namn:
Vårdnadshavares e-postadress:
Vårdnadshavares mobilnummer:
Ansvarig klubbtränares namn:
Ansvarig klubbtränares e-postadress:
Ansvarig klubbtränares mobilnummer:
Vänligen fyll i och skicka till: malin.kallstrom@rodd.rf.se eller i pappersformat till: Malin
Källström, Ankares väg 35, 435 42 Mölnlycke.
Ovanstående uppgifter kommer endast att användas för att förmedla information om
Juniorlandslagets aktiviteter under 2019.
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