
 

 

Træningslejr februar 2023      
 
Kære HILS 1 & 2 svømmere 
Holdledere og trænere har hermed fornøjelsen af at invitere dig til vinterens træningslejr, som løber af stabelen i 
februar 2023: 
 

• HILS1 fra lørdag den 11/2 – fredag den 24/2 2023 (afrejse 11/02 kl. 05.30, ankomst 24/02 kl. 23.35) 
• HILS2 fra lørdag den 11/2- lørdag den 18/2 2023 (afrejse 11/02 kl. 05.30, ankomst 18/02 kl. 23.35) 

 
Turen går denne gang til FUERTEVENTURA, en del af de Kanariske Øer, hvor vi skal bo på Playitas, et rigtigt 
sportsresort beliggende i den sydøstlige del af øen. Der er fuld forplejning i form af 3 daglige måltider, som serveres 
som buffet på hotellets restaurant. Vi træner i et udendørs 50m bassin som ligger i forbindelse med hotellet. Hvis I vil 
læse mere om resortet, kan I checke deres hjemmeside: https://www.playitas.net/ 
 
Trænere på turen bliver Asger og John. Claus og Lone er med som holdledere. 
 
Nedenfor et par billeder fra stedet. 

             
 

          
 



                                                   

 

Classification: Internal 

 
 
 
Prisen for træningslejren er 12,000 kr for den lange lejr og 8,800 kr for den korte lejr. Da leverandøren skal have 
booket flybilletter snarest muligt (ellers kan de ikke garantere prisen), har vi brug for en bindende tilmelding og 
indbetaling af depositum på 5000 kr. Ulla har som sædvanlig oprettet event på hjemmesiden www.hils.dk - vælg 
TILMELDING og herefter EVENT. Husk at være opmærksom på, om svømmerne tilmeldes den lange eller den korte lejr, 
da flybilletterne vil blive bestilt efter disse tilmeldinger. 
 
Sidste frist for tilmelding og betaling af første rate er 31. juli 2022. Restbetaling opkræves senere, sandsynligvis 
december / januar.  
 
Ved tilmelding bedes alle svømmere (eller deres forældre) sende mail til Lone Larsen lone.larsen@maersk.com og 
Claus Andreasen clausandreasen@live.dk med nøjagtig angivelse SOM DET STÅR I PASSET af svømmerens: 
 
Fornavn(e) 
Efternavn 
Fødselsdato 
 
Så vi er sikre på, at flybilletterne udstedes korrekt, og at vi ikke skal betale gebyr for ombookning. Husk endvidere at 
passet skal være gyldigt i februar 2023 (og gerne lidt efter), så hvis der er nogen, der skal have fornyet pas inden da, 
så husk at tænke på det. 
 
Vi håber på fuldt hus og glæder os til en super træningslejr med en flok topmotiverede og seriøse svømmere.  
 
Mange HILSner 
 
Asger 28 14 47 42 
John 51 37 66 01 
Lone 30 53 58 24 
Claus 26 80 42 48 
Eva 20 47 00 49 
  
   
 
 


