ISLÄGER I ÄLVDALEN
NORRA DALARNA

Fantastiska lägermöjligheter vid Dalälvens strand
Ett skräddarsytt lägerupplägg passar alla hockeylag,
bandylag samt konståkningsungdomar
höst - vinter - vår

ÄLVDALENS KOMMUN
www.alvdalen.se

ÄLVDALEN HOCKEY

www.alvdalen.nu/hockey

ÄLVDALENS ISHALL
Älvdalens Ishall
I vackra omgivningar strax intill
Österdalälven ligger Älvdalens Ishall. Älvdalens Ishall är näst intill
perfekt för lägerverksamhet. Här
finns allt inom gångavstånd inklusive god mat, mysigt boende och
massor av roliga aktiviteter för hela
gruppen. Ett isläger är ju så mycket
mer än bara istid.
Älvdalen är idag ett populärt
resmål för läger bland såväl
ishockeyklubbar som bandyklubbar och konståkningsföreningar. Hallhyra kostar
endast 600 kr/timme.

För mer information samt bokning av läger, ring 0251-802 83
eller skicka e-post till simhall.ishall@alvdalen.se

Älvdalens Kommun. Telefon: 0251-802 83, http://www.alvdalen.se/kultur-och-fritid

Träningsmatcher
Älvdalen Hockey välkomnar ishockeyungdomar till Älvdalen. Om intresse finns och tidschemat tillåter spelar vi gärna träningsmatcher
mot gästande lag. Älvdalen Hockey ställer normalt upp med flera ungdomslag i seriespel
från 9/10 års ålder till
15/16 samt juniorer.
För mer information
vänligen
kontakta
Älvdalen Hockey.
Bollnäs Konståkningsklubb på läger i Älvdalen

Älvdalen Hockey. Telefon: 0251-412 41, http://www.alvdalen.nu/hockey

BOENDE OCH MAT
Hotell Älvdalen

Endast ett par minuters promenad från
ishallen finner ni mycket fräscha Hotell
Älvdalen med totalt 164 bäddar. Hotellet
erbjuder budgetboende med eget bäddlinne och utan daglig städning.
Hotellet har 16 specialbyggda rum för
lägerverksamhet med fyra riktiga sängar
i varje rum. Alla hotellets rum har dusch,
WC, sat-TV och är luftkonditionerade.
Hotellets kök är vida berömt och restaurangen
är listad i “White Guide” bland Sveriges bästa
restauranger.
Det är samma PRISER
HELPENSION
kockar som
Plats i 4-bäddsrum 340:- /pers.
lagar den
Frukost, lunch och middag på hotellet.
goda läger(minst 10 pers, priset gäller t.o.m. juni 2009)
maten.

Älvdalens Camping

Älvdalens Camping ligger ett
stenkast från ishallen, vacket
beläget vid älven. Här erbjuds
flera typer av boende i stugor.

Hotell Älvdalen. Telefon: 0251-105 00
www.hotellalvdalen.se

Våra 4-6 bädds storstugor har kök,
dusch, wc samt TV. Vi har även
enklare 4-bädds campingstugor.
Sänglinne och städning ingår ej.
PRISER

HELPENSION

4-bädds campingstuga 269:- /pers
4-6 bädds storstuga 295:- /pers

BOENDE

Campingstuga 79:- /pers
4-6 bäddsstuga 110:- /pers
(minst 15 pers, gäller ej under högsäsong)

Älvdalens Camping. Telefon: 0251-123 44
www.alvdalenscamping.se
Alla priser angivna på denna sida är inklusive moms och avser per person och dygn. Priserna gäller fram till juni
2009 där inget annat anges och endast vid gruppbokningar.

AKTIVITETER
Älvdalens Simhall
Vägg-i-vägg med ishallen ligger Älvdalens Simhall med en av Sveriges
få 50-metersbassänger inomhus.
Här ryms även en undervisningsbassäng, barnbassäng, 60-meters
vattenrutchbana, solarier, bubbelpool, rehabgym med tryckluftsmaskiner samt konferensmöjligheter, mötesrum och en cafeteria.
Simning och vattenlek kan vara ett både roligt och nyttigt komplement
till intensiv isträning och är populärt bland lägerdeltagare. Alla som
bokar en lägervistelse har såklart rabatt på priserna i simhallen.

Aktiviteter

För våra lägergrupper kan ett antal
aktiviteter anordnas via Älvdalens
Camping.

Femkamp
För grupper om minst 8 st. Tidsåtgång ca 2-3 timmar. Exempel på
grenar att välja på kan vara:
• Skyttegrenar (luftpistol/luftgevär
/pilbåge/blåsrör)
• Yx- eller knivkastning
• Cykel- eller kanotrace
• Stocksågning eller spikslagning
• Dragkamp
• Olika teamövningar

Kanot
Kanoter finns att hyra, guide kan följa med.

Prova på skytte
Tidsåtgång ca 1-1,5 timmar.
• Luftgevär/luftpistol
• Pilbåge
• Slangbella
• Blåsrör
• Paintballmarkör

Övriga aktiviteter
Tennis, beachvolley, eldpallkojor/grillning,
fiske, boule, vandringar, minigolf, mountainbike, fyrhjuling, brännboll, kubb m.m.
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