
   
 
 

Äntligen har det blivit dags för vårt populära träningsläger i Höllviken  

för barn i åldrarna 6-12 år.  
På Höllvikenlägret samlas aktiva och tränare från flera olika träningsgrupper under en helg för att  

lägret startar med att vi samlas på Sagostunderna (Ljungdalavägen i Höllviken) på lördag morgon kl 09.00.  

Kostnaden för lägret är 400 kr per person vilket inkluderar mat och övernattning.  

Anmälan sker genom inbetalning till MAI:s BankGiro 656 - 2185 senast tisdagen den 22 april 2014,  

märk inbetalningen med ”Höllviken” och ”barnets + tränarens namn”, meddela även din tränare att  

du skall med på lägret.  

Begränsat antal platser. Anmälan är giltig först när inbetalningen är gjord. Om lägret blir fulltecknat återbetalas 

anmälningsavgiften. För de som har fått en plats är anmälan bindande och avgiften återbetalas ej. 

OBS! För att få delta i lägret måste medlemsavgiften för 2014 vara betald. Detta bl.a. för att försäkringen skall  

gälla om det mot förmodan skulle hända något under lägret.  

Vi kommer att behöva hjälp av föräldrar för att kunna genomföra lägret på bästa sätt.  

Saker som vi kommer att behöva hjälp med är allt från köksarbete till att vara lekledare på tävlingslekarna  

under lördagen. Här är de olika passen vi behöver hjälp med (se talongen nedan):  

Allergier, specialkost samt vilka pass DU som förälder kan hjälpa till på meddelas i samband med anmälan  

till annika@mai.se 

PM/kallelse och ett detaljerat program kommer att läggas ut på MAI:s hemsida så fort anmälningstiden gått ut och 

planeringen är klar. Inför lägret kommer ett föräldramöte hållas där vi bland annat pratar om Höllvikenlägret,  

kallelse till detta kommer. Frågor, kontakta Annika på kansliet 040 – 86 900 eller annika@mai.se  

Välkommen!  

MAI – Ungdomsutskottet  

 

Anmälan / MAI:s träningsläger i Höllviken 2014 
Namn  Ålder Telefon

     

Tränare 

 

Mina föräldrar hjälper till i Höllviken 10-11 maj 2014 
 

Lördag 

Lunch och tävlingar kl 11.30 - 16.30  Grillning/Disco kl 17.00 – 21.00

 

Söndag 
Frukost kl 07.30 - 09.00  Lunch/Städning/Avslutningsfika kl 11.30 -15.00 

 

OBS! Denna anmälningstalong eller ett mail med samma info, samt betalning  
skall vara MAI tillhanda senast tisdag den 22 april 2014. 

Inbjudan till MAI:s träningsläger 
Höllviken 10-11 maj 2014 




