Välkommen till 2018 års upplaga av
”Succén” är tillbaka!!
För 14 året i rad arrangerar
Åkersberga tennisklubb med
samarbetspartners och sponsorer
ICA Kvantum sportscamp. Ett
veckoläger för dig i åldern 6-13 år
där du som deltagare får pröva på
inte mindre än omkring 10 olika
grenar.
Tidpunkt: Vecka 26, den 25 -29 juni
Tider: Måndag, tisdag och onsdag
kl. 09.00-16.00, torsdag kl. 11-16.00
samt kl. 18.00-20.00 (disco) , fredag
kl. 09.00-15.00
Plats: ICA Kvantum sportscamp har
ett alldeles eget område Åkersberga IP i Österskär. Här finns
gröna fotbollsplaner, tennis inne och
utomhus, friidrottsbana samt övriga
ytor som bjuder in till aktivitet.
Österåkers Golfklubb är med som
samarbetspartner till campen vilket
också kommer möjliggöra golf som
aktivitet under veckan.
Lunch: Campen tillhandahåller
riklig husmanskost alla dagar utom
torsdagen då vi istället bjuder på
snacks under campdiscot. Varje dag
serveras även mellis, både under
förmiddagen och eftermiddagen.

Syfte: Träningen anpassas efter gruppens ålder och
kunnande och leds av flera utbildade och erfarna
instruktörer. Syftet med campen är att du ska få
känna på olika idrotter och i en förlängning hitta en
som passar dig. Målet är att du ska växa och
utvecklas både på och utanför planen i en positiv
idrottsanda. Campen präglas av idrottens etik och
moralfrågor som "fair play" och god kamratskap.
Idrottsgrenar: Planerade grenar under veckan är
tennis, golf, fotboll, innebandy, friidrott, basket och
handboll.
Pop skolan: För den som vill prova på att sjunga
eller spela något instrument finns 40 platser under en
halv dag att prova på. Detta sker under tisdagen.
Anmälan görs direkt till Popskolan. Separat
information kommer till alla som anmält sig till
campen.

Pop skolans camp disco:
Torsdag kväll arrangeras ett disco för hela campen.
Detta sker i popskolans lokaler där massor av roliga
saker erbjuds. Tv-spel, häng i loungen med snacks,
dansgolv, prova på rum med musik etc.

Utrustning:
Campen erhåller utrustning i samtliga grenar. Vill man
ta med sig egen utrustning går det bra men under
eget ansvar.
Allergier: Har du eventuellt en allergi meddela Erik
Carlbom på erik@akersbergatk.se
Kontakt: Åkersberga tennisklubb telefon 08-540 237
37.

Följ campen på Facebook: ICA Kvantum sportscamp Åkersberga

