
   

 

 

 

Äntligen har det blivit dags för vårt populära årliga 

träningsläger i Höllviken för barn i åldrarna 7-11 år. 

 

På Höllvikenlägret samlas aktiva och tränare från flera olika 

träningsgrupper under en underbar helg med lek, träning 

och bus. Vi samlas på Sagostunderna (Ljungdalavägen i 

Höllviken) på lördag morgon kl. 09.00 och avslutas söndag 

ca kl 15.00. 

 

Kostnaden för lägret är 400 kr per barn vilket inkluderar mat och övernattning med aktiviteter under helgen.  

Anmälan sker genom inbetalning till MAI:s BankGiro 656 - 2185 senast tisdagen den 21 april 2015,  

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 2015 vara betald. Detta bl.a. för att försäkringen skall  

gälla om det mot förmodan skulle hända något under lägret. Att bada i havet är inte tillåtet på lägret av 

säkerhetsskäl, men vi ser inga hinder i att alla får doppa tårna och svalka av sig vid vattenbrynet. 

Vi ser gärna att ni föräldrar deltar på detta läger (se anmälningstalong nedan)för att skapa trygghet bland 

barnen och stärka Vi-känslan till MAI då vi ser er föräldrar som en stor del av vår förening. Det är fritt fram 

att anmäla sig för att övernatta och vi kommer att behöva hjälp med allt ifrån köksarbete, städning, vara 

lekledare på tävlingslekarna och att bara umgås med barnen. Detta är inte förenat med någon kostnad. 

 

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

till frida@mai.se som inte heller det är förenat med någon kostnad.  

 

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 går igenom 

Höllvikenlägret, kallelse till detta kommer inom kort. Frågor, kontakta Frida på kansliet 040 – 86 900 eller 

frida@mai.se  

MAI:s HEJARRAMSA! 
 

 

Varmt Välkommen!  

MAI – Ungdomsutskottet  

 

 

Inbjudan till MAI:s träningsläger 

Höllviken 9-10 maj 2015 
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Anmälan / MAI:s träningsläger i Höllviken 2015 

Barnets namn Ålder Telefon 

 

Vid behov kan vi behöva komma i kontakt med er föräldrar 

Förälderns namn (Vänligen texta) Telefon 

Förälderns namn (Vänligen texta) Telefon 

  
 

  

Tränare 

 
Allergier, Specialkost, eller annat viktigt för oss att veta 

 

Mina föräldrar hjälper till i Höllviken 9-10 maj 2015 

 

Lördag 

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

 

Önskar övernatta    

 

Söndag 

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

 

OBS! Denna anmälningstalong eller ett mail med samma information och betalning  

skall vara MAI tillhanda senast tisdag den 21 april 2015! 


