
Välkommen till Multi Sport Camp´s läger 
 
 
Plats: Frescati Sport Center, Svante Arrhenius väg 4, 114 18 Stockholm 
 
Datum: v.32, Måndag 3/8 - Torsdag 6/8 
 
Tid: Vi tränar kl 9-16 varje dag, med en timmes uppehåll för lunch samt kortare paus på för- och 

eftermiddag för mellanmål. 
 
Lämning: Vi träffas utanför hallen kl. 8.50  
Hämtning: Vi avslutar dagen utanför hallen kl. 16.00 

 
Första dagen: Incheckning med start kl. 8.30.  

Lägret startar kl. 09.00, kom gärna 30 min innan utsatt tid för incheckning.  
 

Sista dagen: Vi vet att eleverna ser fram emot att visa upp vad som de lärt sig under lägerveckan. Men pga. 
rådande situation blir det ingen uppvisning sista dagen. Sista lägerdagen är endast för tränare 
och elever. Vi hoppas att alla föräldrar har förståelse. 

 
Klädsel:  Träna gärna i Multi Sport Camps lägertröja. Har du ännu inte hämtat den? Läs mer i det 

bekräftelsemail som kom i samband med din bokning. Leveranstiden är 3-5 arbetsdagar. 
 
Utrustning att packa: 
 

• Vattenflaska 
• 2 par gymnastikskor    1: Gymnastikskor för träning inomhus (sulorna som ej färgar av sig) 

        2: Gymnastikskor för utomhusträning  
• Kläder för träning inomhus 
• Kläder för träning utomhus. Vi kommer att vara utomhus även vid sämre väder. Packa 

regnjacka och extra ombyte om väderprognosen ser osäker ut. 
• Solskyddsfaktor och keps 
• 2 st. mellanmål (ex smörgås, frukt och dryck).  

Alla läger och idrottshallar är “nötfria”. Undvik mellanmål med innehåll av nötter. 
Lunch ingår varje dag. Meddela oss innan om ditt barn har allergier eller specialkost. 

 
All övrig utrustning får ditt barn givetvis låna av oss 
 

Mobiltelefon:  Vi avråder från att ta med saker av högt värde, så som mobiltelefon.  
(För värdesaker ansvaras ej och telefon får ej användas under dagen.) 

 
Fotografering: Under lägerveckan kommer några av träningspassen att fotograferas. Dessa fotografier  
  kan komma att användas i marknadsföringssyfte. Om du förälder inte vill att ditt  

barn ska figurera på vår hemsida eller utskick ber vi dig maila oss innan lägrets start. 
 
Kontakt: Lägeransvarig och tränare har samtliga kontaktuppgifter och hör av sig till dig om det av någon 

anledning skulle behövas. Önskar du komma i kontakt med tränarna under dagen gör du det 
snabbt på info@stockholmsportacademy.se Vi läser mailen minst 1 ggr/ h och återkommer 
direkt. Önskar du bli uppringd skriver du det i mailet.  

  
 
Vi ser fram emot en fartfylld lägervecka och hälsar dig och ditt barn varmt välkomna! 
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