
  

  

Påskläger grupp 5 2023  

  

 

Här kommer en efterlängtad träningslägerinbjudan till alla i grupp 5 (födda 2008 eller 

tidigare). 

 
 

 

Vi fortsätter årets succéresa till Spanien och i år tar vi oss ytterligare lite söder ut till orten 

Estepona, 1 timme söder om Malaga dit vi flyger. I Estepona finns en väldigt fin 

friidrottsarena dit många elitaktiva brukar åka och nu även vi :-). Boende blir Ona Valle 

Romana som ligger strax utanför Estepona. Vi bor i lägenheter med vardera 2 DR (och 2 

badrum) och kök, vardagsrum och altan. 

 

Vi har lyckats komma åt några bra och prisvärda flygbiljetter till Malaga 6-13 april, då 

påsklovet 2023 är efter påsk. Flygtider: 

Avresa 6/4 kl. 15.05, landar kl. 19.35. 

Hemresa 13/4 kl. 21.05, landar 01.20 (dagen efter). 

 

Nil kommer följa med som ledare och kommer ha sällskap av ytterligare en bra tränare. 

Därutöver kommer 2 ledare från DSK följa med. 

 

Inför lägret är det viktigt att du tränar regelbundet och vi önskar gärna att du tävlar några 

gånger, så att du orkar med en tuff men rolig träningsvecka. 

 

Det finns bara ett begränsat antal platser så anmäl dig ASAP om du vill följa med. Resan 

kostar totalt 11 800kr och då ingår ”allt” där nere – Boende del i lägenhet, frukost, lunch, 

middag, mellis, träning, transfer t/r flygplatsen mm. Priset är till viss del subventionerat av 

DSK. 

 

Vid anmälan betalar du en anmälningsavgift om 5705kr (varav 256 kr avbokningsskydd på 

flyget). Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar utan läkarintyg. 



  

Övriga villkor: 

1 feb -23        3000 kr, Delbetalning (ej återbetalningsbar efter 1 mars -23) 

1 mars -23    3095 kr, Slutbetalning (ej återbetalningsbar efter 1 mars -23) 

 

(DSK agerar bara en mellanhand mellan de aktiva och reseagenten och kan ej krävas på 

pengar vid eventuell avbokning eller ex. ny "pandemi".) 

 

Vill du hänga på? Gå då in och anmäl dig på dskfri.se men tänk på att vi har ett begränsat 

antal, så vänta inte för länge! :-) 

 

Har du frågor kontakta Lena: lena@dskfri.se 

 

Vi ses! 

 
 

 

 


