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Invitasjon 

Kirkenes svømmeklubb var på høstferie leir i Calella 2016 og 2017. Dette er et sted noen mil 
utenfor Barcelona, Spania. KSK har også tidligere år vært på leir samme sted. Vi var 
sammen med Nordlysbyen svømmeklubb høsten 2016 og 2017. I styremøte av 11 april 
2018 bestemte vi oss for også i år reise til Calella på leir. Vi håper at også andre Finnmarks 
klubber er der samtidig. 

KSK ønsker hovedsakelig å tilby denne leiren for sine 3 eldste gjenger. I praksis vil dette 
være de som er A, B og C gjengen. Det legges også opp til at foresatte, evt søsken til de 
svømmerne som trener kan reise sammen med klubben. Men vi må huske at svømmerne er 
der først og fremst for å trene svømming, og trenerne bestemmer programmet. Det virker 
forstyrrende for utøverne hvis det blir for mye foresatte i nærheten av treningene. 

Svømmeklubben ønsker å reise ned fredag 28 september på formiddagen. Søndag 7 
oktober reiser vi fra Barecelona. Tilbake i Kirkenes med kveldsflyet til SAS. Skolene har 
høstferie onsdag - fredag 3 - 5 okt. Dvs at vi må ta ekstra fri 3 dager for å delta på leiren. 
Når vi vet hvem som ønsker å være med tar klubben kontakt med skolen for å høre hvordan 
vi kan gjøre dette med fravær.

Egenandelen på leiren vil styret sette ganske lik det den faktiske kostnaden er. Dette betyr at 
man muligens ikke kan sette den eksakte egenandelen før etter at vi kommer hjem fra 
Spania. 

Det kan se ut for at det blir å koste rundt  12.000,- kroner for turen pr svømmer. Det var 
prisen for i fjor pluss litt prisøkning.  Skal voksen være med blir det på ca 10.000,- kroner, litt 
avhenging hvordan man bor. (enkeltrom eller firemannsrom)

For å få ned egenandelen på leira kan man jobbe dugnad for klubben. Deler av de pengene 
som taes inn på dugnad får dere i rabatt på egenandeler og treningsavgifter. Hvis det er 
ønskelig kan de som reiser til Calella arrangere ekstra dugnader i tillegg. Hvis ikke alle 
ønsker å være med på en evt ekstra dugnad kan de som ønsker det gjøre en slik innsats. 

Forutsetning for å delte på leiren i Spania er i utgangspunktet å delta på sommerstevnet i 
Alta og oppstartsleiren i august. Oppmøte prosenten bør ihvertfall være på 80% eller mer. Vi 
vet allerede i dag at en del svømmere er på ferie i begynnelsen av august. Da må disse 
svømmerne snakke med sin trener slik de kan gjøre en avtale rundt dette med oppstartsleir. 

Klubben må gjøre bestillinger allerede nå snart, og helst før første mai. Vi har dessverre ikke 
så mye penger at vi kan forskuttere dette så de som ønsker å delta på dette må melde seg 
på, og betale inn 5.000,- kroner pr pers i forskudd på turen. Så snart som mulig og helst 
innen 1. mai Påmelding skjer ved å sende en e post til styret@kirkenessk.no. Dere må da 
oppgi hvem som skal reise, med fult navn. Slik vi får bestilt billettene riktig. 
        
For at vi skal reise til Calella i høstferien må det være en del av svømmerne som ønsker å 
delta. Hvis vi blir for få deltakere kan styret da velge å ikke gjennomføre denne leiren.

Den perioden vi er på leir vil det ikke bli organisert noe trening hjemme for de gjengene som 
er borte.
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Vi hadde et info møte i begynnelsen av april. Der blei det tatt opp en del og medlemmene 
fikk komme med sine spørsmål. Har dere noen spørsmål til klubben er det flott om dere 
sender en e post. Evt. komme innom på en trening. 

Hvis dere tenker på å reise som en familie er det veldig flott om dere lar KSK ta seg av alle 
bestillinger. Dette for at vi skal være en felles gruppe som reiser sammen. 

KSK ønsker at svømmerne bor sammen. Dvs at hvis dere reiser som en familie vil vi at 
svømmeren bor sammen med andre svømmere. Mens foreldre og søsken bor sammen. 
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