Sommarläger 13-18 juni 2014

Det är dags att planera sin danssommar, missa inte årets
dansläger på Öland! Under flera dagars intensiv dansträning
går utvecklingen snabbt framåt!

Vi ska i igen år åka till samma camping på Öland som förra
gången! Där bor man i stugor 4 stycken tillsammans och det
finns danslokal, matsal, pool samt minigolf på området och det
är dessutom nära till en liten stranden.
Resan för de som bor i Stockholm sker i år i en gemensam stor
buss på fredag morgon och hemresan på onsdag efter lunch.
De som inte bor i Stockholm måste ta hand om egen transport.
Danslektionerna kommer i år att vara i tre grupper:
 Rekryteringsklass samt nya b-klass dansare i grupp 1.
 Vana b-klass dansare och a-klass i grupp 2.
 Vuxna hobbydansare och rekryterings klass i grupp 3.

På fredagen då vi kommer fram blir det ett kvällspass för varje
grupp.
De andra dagarna blir fullproppade med
kondition/styrka/stretching samt coaching och två
grupplektioner per dag per grupp (en standard & en latin).
Onsdag är halvdag med kondition/styrka/stretching samt en
grupplektion per grupp.

Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter efter
danslektionerna och det kommer att finnas fritid.

Priset för resa, logi, mat och danslektioner är 3 600 kr per
person.
Priset för er som inte bor i Stockholm för logi, mat och
danslektioner är 2800 kr. Resa fixar ni själva.
Extra mellis, minigolf etc står man för själv. Det finns en liten
affär på campingområdet.
Det kommer också att finnas tillfälle att ha privatlektioner, 300
kr för 45 min, först till kvarn gäller!

För att underlätta med planeringen så ber vi er att anmäla er så
fort som möjligt! Anmälan är bindande och vi skickar då en
faktura .
Det går bra att komma även om man inte har en fast partner
eller om ens partner av någon anledning inte kan åka med!
Lägret är också öppet för dansare från andra klubbar, men
glöm inte att fråga er tränare först!

Längre fram kommer mer information om stugindelning, vad
man behöver ta med sig, det exakta schemat med tider osv.
Vi ser fram emot ett roligt läger med er alla på Öland!
Mvh
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