
Instruktioner till lägerförälder 

__________________________________________________

Hej alla föräldrar!

Först och främst vill vi tacka er för att ni tar er tid och hjälper till på uppstartslägret. Som
lägerförälder äter man gratis, och man är där lika mycket för alla lägrets deltagare. Vi ska
servera åkarna mellanmål förmiddag och eftermiddag. Lunch kommer vi äta i matsalen på
Tågaborgsskolan. Tider, allergier/specialkost, schema och meny hittar ni på de andra
papperna.

Vad som är bra att tänka på: Se till att åkarna äter så de orkar hela dagen, påminna dem att
värma upp innan de går ut på isen och de är klara och i tid till sina träningar. Man kan också
hjälp till att knyta skridskor. I grupp 6 och 7 finns åkare som behöver hjälp. Titta i schemat
när de har ispass.

Hjälpa till så de har ett bra uppstartsläger :)

Instruktioner

Måndag vid ankomst - kontrollera telefonnummer till anhörig samt matallergier på listan.
Lägg sedan listorna i köket så att lägerföräldrarna kan titta på dem under veckan.

Använd IFKs jackor (finns i tränarrummet) så blir det lättare för barnen att känna igen er.

Frukt och dricka serveras i åkarnas omklädningsrum. I omklädningsrummen ska det finnas
glas, det är bra om åkarna skriver sitt namn på glaset så kan de ha det under veckan. Mackor,
shots etc hämtar åkarna i köket på övervåningen.

Tänk på att sätta ner frukt och mellanmål till tränarna (3st)

I omklädningsrummet ska det finnas frukt, skärbräda och kniv (vanlig matkniv) så att åkarna
kan ta frukt när de vill och behöver.

Lunch serveras i Tågaborgsskolan. Som lägerförälder följer vi de allra minsta åkarna dit och
tillbaka när de ska äta. Denna grupp går gemensamt och äter. Fråga tränarna (is och
fys-tränare) innan ni går om de följer med till matsalen eller om de inte hinner. Ta isåfall med
mat tillbaka till tränarna.

Påminn gärna åkarna att plocka undan sitt skräp i omklädningsrummet. I slutet av dagen går
lägerföräldrarna en sväng i ishallen/omklädningsrummen och “snyggar till”. Inga
tillhörigheter lämnar kvar i omklädningsrummet då det är annan verksamhet kvällstid.

Vid frågor kan ni ringa

● Marie 0707-602252
● Catarina 0733-466785


