
Træningslejr påskeferien 2020   
 

 
Træneren og holdlederne på har hermed fornøjelsen af at invitere dig til påskens træningslejr for HILS2, som løber af 
stabelen fra fredag den 3/4 - fredag 10/4 2020. Turen går igen i denne sæson til TYRKIET, hvor vi skal bo på samme 
hotel som sidste år, nemlig The Xanthe Resort & SPA med all-inclusive forplejning. Svømmerne bliver indkvarteret på 
3-personers værelser, muligvis et par 2-personers værelser, hvis fordelingen ikke går op. Med på turen kommer 
træner Søren og holdleder June. 
 

 
 
Hotellet ligger lige ved stranden, og der er 150 m til det udendørs 50m svømmebassin (vandet er 26°), hvor vi har fået 
nogle super gode vandtider. Der vil hver dag være vandtræning fra 9-11 samt 16-18, og vi har adgang til hotellets 

fitnessrum. Der er 2 gange daglig håndklædeservice inkluderet i forbindelse med træning, ligesom vi får gratis frugt 
og kildevand ved swimmingpoolen. 
 

               
 

Transport:  
Vi flyver med direkte fly (Pegasus Aitlines) fra København til Antalya – afgang fra København fredag 3/4 2020 kl. 
18.55. På hjemturen flyver vi fra Antalya fredag den 10/4 2020 kl. 15.25 – ankomsttidspunktet i København følger 
senere. 
 
 



Pris:  
Træningslejrens pris er 6.700 kr. pr. svømmer. Beløbet er inklusive fly, lufthavnstransport i Tyrkiet, overnatninger, 
fuld forplejning, vandtid og en social aktivitet.  

 

VIGTIGT: Da dette, inkl. prisen for træningslejren i efterårsferien, overstiger det max beløb på 10.000 kr., som 

bestyrelsen har sat for træningslejre på HILS2, skal vi have gang i noget fælles fundraising på HILS2 – mere om dette 
på det kommende forældremøde i september. Holdlederne har et par ideer, som vi vil drøfte på forældremødet, men 

alle må meget gerne komme med input og ideer. Vi skal skaffe mindst 700 kr. per svømmer, men ambitionsniveauet 
kan sagtens være meget højere (tænk hvis vi kunne ende med en egenbetaling på kun 3000 kr....) Vigtigt er det at 

understrege, at denne fundraising kræver opbakning og aktiv deltagelse fra ALLE på HILS2, da pengene skal rejses til 

holdet, ikke til den enkelte svømmer. 

 

Bindende tilmelding og betaling: 
Betailing af første rate på 3000 kr. sker via ”event”  på www.hils.dk - vælg TILMELDING og herefter EVENT. Sidste frist 

for tilmelding og betaling af første rate er 25. oktober 2019, da flybilletterne derefter udstedes.  
 

Restbetaling opkræves medio januar – det endelige beløb afhænger selvsagt af, hvor mange penge vi får rejst via 
fundraising.  
 
Ved tilmelding bedes alle svømmere (eller deres forældre) sende en indscannet kopi af svømmerens pas enten til 
june@scottjensen.dk eller lone.larsen@maersk.com - så vi er sikre på, at flybilletterne udstedes korrekt med alle 
mellemnavne. Husk at passet skal være gyldigt i påsken 2020 (og 6 måneder derefter), så hvis der er nogen, der skal 
have fornyet pas inden da, er det tid til at tænke på det. 

 
Vi håber på fuldt hus lige som sidste år til en super HILS2 træningslejr. 
 

Mange HILSner 
 
Søren 21 60 17 94 
June 40 87 77 77 

Lone 30 53 58 24 
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