
Hej, 

 

Då det tyvärr inte blev någon gemensam övernattning under klubblägret så beslutade vi att göra något 

extra med killarna då vi haft ett tungt år som vi vill lämna bakom oss gällande träningar och matcher. 

 

Så för att få i gång vårt underbara gäng tänkte vi att vi gör det bästa utav denna träningshelg som börjar på 

fredag och avslutas på söndag. 

 

Hålltider: 

Fredag:   Lördag   Söndag: 

17.00 Samling Aranäsgymn entré  07.45 Samling Kolla Idrottshall 08.00 Frukost 

17.15 Middag   08-09.15 Träning  09.30 Resa till KBA 

18.00 Utdelning matchkläder  09.15-11.15 Lagaktivitet  10.00 Samling 

19-20 Fysträning   11.15 Lunch   11.45-13 Träning 

20.15 Hämtning  13-14.15 Träning (B-hallen)  13.30 Lunch 

   14.15-16.30 Lagaktivitet   14 Hämtning 

   16.30 Avfärd till GBG eller hämtning  

   18–20 Bowling inkl middag 

   21.30 Godnattsaga 

 

På lördag så är det samling 07.45 i Kolla Idrottshall och för de som ej sover över så är det hämtning ca 

16.30. För övriga så kommer övernattningen ske från lördag till söndag på Spoton Hostel, ett vandrarhem 

som ligger på Mölndalsvägen 3 i Göteborg.  

 

Förtydligande, efter ni lämnat av killarna till träningen på lördag morgon så är dom i våra händer där vi kör 

på enligt schemat. Möjligtvis att vi kommer behöva att någon förälder hjälper oss med transport under 

dagen och till stan på lördag och hämtning på söndag till Kungsbacka. 

 

För att vi ska få ihop detta och inte belasta lagkassan så blir det en tillkommande kostnad på 500 kr för de 

som sover över, vilket inkluderar övernattning, middag/bowling och frukost, som ni gärna får swisha till 

Daniel. 

 

Bra att ha med: 

Träningskläder för inne och ute, handboll och vattenflaska. 

Handduk och ombyte 

Sängkläder 

Toalettartiklar 

Träningsvilja och ett gott humör 

 

Skulle detta vara några problem eller ni har några frågor är ni självklart välkomna att höra av er.  

 

Daniel (Swish) 0725-98 53 05 

Martin (planerare) 0709-642753 

 


