Inbjudan till Ungdomscampen – UC18
Nu är det dags för den fjärde upplagan av SCF ungdomscamp – UC18. Ett läger för intresserade
och licensierade cyklister i åldern 13-16 år från våra samtliga sju grenar. Målet med helgen är att
alla får utvecklas som individer och ha riktigt kul tillsammans. Lägret ska vara en chans för oss
att lära känna varandra över grengränserna, för var och en av oss att utmana oss själva, testa på
andra grenar, hitta nya inspirationskällor samt lära oss nya grejer som är viktiga för vår cykling.
När?
12-14 januari 2018. Samling fredag den 12/1 kl. 17:00, avresa söndagen den 14:e, kl 13.00.
Var?
STF Falu Vandrarhem, Vandrarvägen 3, Falun. Vandrarhemmet ligger i stadsdelen
Hälsinggården, 3 km från centrum. SCF ordnar transport mellan stationen och boendet. Meddela
i anmälan om ni önskar hämtning och lämning.
Målgrupp
Alla licensierade cyklister i åldern 13-16 år (dvs de som under 2018 kommer att tävla i klasserna
P/F13-14 och P/F 15-16).
Programmet
Under helgen kommer deltagarna få träna ihop, lyssna på föreläsningar, få tid att lära känna
varandra utanför sina respektive grenar samt träffa representanter från SCF och cyklister med
pågående elitsatsning.
Ta med
Lakan, örngott, påslakan och egen handduk, samt kläder för inomhus- och utomhusträning.
Cykelkläder för inomhus, inklusive skor och hjälm, men det kan vara lite kallt även inomhus.
Kläder efter väder!
Kostnad
Lägret finansieras av Idrottslyftsmedel. Max 80 deltagare, först till kvarn gäller!
Resa till och från lägret betalas av cyklist eller förening.
Avbokning senare än 20 december 2017 debiteras den enskilde cyklisten/föreningen med 1000
SEK. Mot uppvisande av läkarintyg faller avbokningskostnad.

Svenska Cykelförbundet
Idrottens Hus
Box 11016, SE-100 61 STOCKHOLM

Telefon: +46 8 699 60 00

kansli@scf.se
www.scf.se

Anmälan
Föreningen anmäler gemensamt alla sina ungdomar, senast den 17 december. Formulär har
skickats ut via epost och ligger även att ladda ner från http://scf.se/forbundet/kalender/uc18/
Bekräftelse på att man har en plats på Ungdomscampen kommer ut först när vi fått in samtliga
anmälningar och haft en chans att se att allt står rätt till. Håll gärna koll på Instagramkontot (se
nedan), där vi publicerar en del information kring campen.
I och med att anmälan har ni också godkänt att vi får ta och använda foto på gemensamma
aktiviteter under helgen. Om ni har skäl som inte medger publicering av foton ber vi er ta
kontakt med Isabelle Söderberg, isabelle.soderberg@scf.se.
Sociala medier
Aktivera er redan nu på Instagramkontot ”ungdomscampen” och/eller under #UC18
VARMT VÄLKOMNA TILL UC18!
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