Träningsläger Portugal-Alfamar födda -96 eller äldre
Sista anmälan 17:e oktober, men gärna så fort som möjligt!
Vi tänkte även i år spendera en del av våren utomlands för att förbereda inför
utomhussäsongen.
Allmän info: Lägret i år kommer att bli i Portugal på ett ställe som heter Alfamar och ligger
längs Algarve kusten. För att vi ska kunna jobba ihop så mycket pengar som möjligt och göra
resan så billig som möjligt så vill vi ha in anmälningar så fort som möjligt så vi kan börja
planera allt arbete som krävs inför en utomlands resa. Vi kommer åka lite senare i år än förra
året
Avresa - Stockholm Arlanda 30/4 15.00 - 18.25 / 23.00 - 23.45 Ankomst Faro

Hemresa - Algarve/Faro 11/5 10.15 - 12.00 / 13.00 - 18.20 Ankomst Arlanda
(Resan är alltså med byte i Lissabon - bägge resorna)

Är ni intresserade av att kolla hur platsen dit vi åker ser ut så kan ni kolla på www.olka.se
under Friidrott och sedan väljer ni helt enkelt Alfamar.
Pris: Priset beräknas hamna på ungefär 10 000kr för 12 dagar med helpension och flyg. I
priset har vi inte räknat in eventuella bidrag eller pengar som vi kommer jobba in då det är
svårt att säga hur mycket vi får ihop. Så ju hårdare vi jobbar ju billigare blir resan. Resa till
Stockholm bokar man själv och tillkommer.
Jobb: Ett av jobben som vi ska göra för att få resan billigare är att sälja sportlotter, dessa
lotter finns att hämta på kansliet. Vi får 25kr per lott vi säljer och lotterna kostar 50kr. De
lotter vi inte lyckas sälja får vi skicka tillbaka. Vi försöker även hitta fler alternativ för att få in
pengar som t.ex. att stå i garderober för olika evenemang. Har ni andra förslag som ni vet är
bra kan ni skicka dessa till mig på niklas@aikfriidrott.com.
Träningsinfo: När det gäller träningen så kommer vi i stort sätt att hålla 1,5-2 pass per dag i
snitt. Alla pass kommer inte att vara stenhårda men eftersom vi är där på träningsläger så
läger vi fokus på just träningen. Därför kan det vara bra att vara beredd på detta innan man
anmäler sig, följer man med så har man även åtagit sig att vara med på dessa pass. Har man
någon skada så hittar vi alternativa träningsmetoder, är det så att man dragit på sig någon
lindrigare förkylning så följer man med till arenan och sporrar de andra att träna. Eftersom
alla pass är obligatoriska så rekommenderar vi att ni tränar på bra under vintern och håller i
alla fall 3-4pass i veckan för att inte lägret ska bli för tufft. Vi ser även gärna att målet med
träningen är att kunna tävla under sommaren då detta träningsläger trots allt är en

förberedelse inför utomhussäsongen. Vilken nivå ni sen befinner er på eller tänkt tävla på
spelar ingen roll. Självklart är det inte heller tillåtet att dricka alkohol under träningslägret!
Anmälan: Anmälan görs till kansliet, vi behöver personnummer, namn, telefonnummer och
en mailadress som ni kollar av relativt ofta då vi till stor del kommer skicka ut informationen
via mail.
Har ni några övriga frågor gällande lägret så maila mig på niklas@aikfriidrott.com
Ps: ett mer detaljerat PM kommer skickas ut då vi bokat resan och lägret börjar närma sig!

