
Inbjudan sommarläger Lingvallen 5-8 juli, 2021  
Nu är det äntligen bokat för R3, R5, R6 och R7! Vi ska åka på sommarläger till Lingvallen i år igen! 

Lena B och Amanda, Isabell och Emelie, Rebecca och fler kommer med som ledare. 

Resa:  

Planen just nu är att vi abonnerar en buss för resan från Mölnlycke till Lingvallen och tillbaka. 

Preliminära tider är avresa från Mölnlycke blir 09:00 den 5 juli och hemresa blir på eftermiddagen 8 

juli.  Alternativet är tåg men tiderna förblir ungefär desamma liksom kostnaden. 

Mat och Logi:  

Vi äter och sover i samma anläggning som vi tränar och i priset ingår logi och alla måltider + 

mellanmål. Vi kommer att ha närhet till havet, både för sköna löppass på morgonen 😊 och bad när 

vädret tillåter. 

Pris:  

Priset per gymnast är beräknat till: 3200 – 4000 kr och beror på hur många deltagare vi blir. I det 

priset ingår:  

- Resa dit och hem  

- Mat och logi i 4 dagar  

- Ca 25 timmars träningstid i en väldigt välutrustad hall   

Ytterligare utgifter som tillkommer: 

eventuell mat/mellanmål på resan.  

De trupper som skall med på lägret 

kan ju starta någon insamlingsaktivitet 

för att få ner kostnaden. När vi vet 

vilka som ska följa med kan varje trupp 

börja planera tillsammans med 

gymnasterna hur insamlingen skall går 

till ☺. Eventuellt behövs föräldrarstöd 

här!   

Anmälan och villkor:  

För att anmäla sig skickar man ett mail till pixbogf@hotmail.com och döper det till ”anmälan 

sommarläger Lingvallen” och skriver vilken gymnast det gäller, senast 17 februari.  

Fortsatt gäller nolltolerans för alkohol och tobak för alla deltagare vid Pixbo GFs arrangemang. Om 

reglerna bryts skickas deltagaren hem på egen bekostnad.  

Betalning, slutlig anmälan och godkännande av villkor kommer att göras via bokningsfunktionen i 

Sportadmin senare. Då kommer vi också att önska information om gymnasten har några allergier, 

specialmat eller något annat som vi behöver veta.  Vid avanmälan senare än en månad innan får man 

stå för icke avbokningsbara kostnader 

Anmälan blir inte bindande 12 februari men eftersom lagen ev ska göra en insamling så behöver vi 

veta vilka som avser att åka med.  

 


