Inbjudan Stickretreat Kalix
10-13 november 2022

Läs igenom hela inbjudan så får du all information som behövs för
anmälan!
I år planerar vi för att lägret skall kunna genomföras i stort sett som vanligt. Dock be inner vi oss
fortfarande i en pandemi och vi tar med i beräkningarna att förutsättningarna kan ändras med
kort varsel. Allt för att lägret skall kunna genomföras på ett säkert sätt och att alla skall känna
sig trygga.

Väljer man alternativ 1 med övernattning bor man tillsammans med ”sitt” sällskap.
Kommer man ensam och önskar del i dubbel-/ lerbäddsrum sker dialog med berörda innan
rumsfördelning. Meddela gärna i anmälan om det är ok för dig att dela rum med någon annan.
Du bör vara fullvaccinerad
Inga förkylningssymptom
Vet du att du varit i kontakt med någon sjuk i Covid eller minsta misstanke om smitta i nära
anslutning till lägret förutsätter vi att du tar ditt ansvar och meddelar någon av arrangörerna.
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I år är det 8:e gången i ordningen som Stickretreat Kalix anordnas.
Som vanligt startar helgen redan på torsdag. Så fyra härliga dagar med massor av stickinspiration!
Vi bor, äter och stickar på samma ställe som de senaste åren, dvs på ”Hotell Gamla Staden". Hotellet
ligger i centrala Kalix. Hotellet har genomgått en totalrenovering och de lesta rummen är renoverade.
Lägret erbjuder alltså hotellstandard och vi kommer att kunna erbjuda boende allt från enkelrum till 4bäddsrum.
Antal rum är dock begränsat och avgiften avser del i dubbel-/ lerbäddsrum.
Om enkelrum är ett önskemål tillkommer en kostnad på 300:-/natt.

Och som namnet, "Stickretreat i Kalix" antyder kommer helgen som vanligt att gå i lugnets och
avkopplingens tecken.
En helg i mörka november där vi kan ladda batterierna inför den stundande julen.
Vi stickar (allt hantverk/slöjd är så klart välkommet!), äter och ikar gott, umgås, inspireras och har det
så gott som bara vi garnnördar kan!
Under helgen erbjuds det (förutom massor av sticktid):
- Tävlingar och lotterier med ina priser
- "Goodiebags" till alla
- Garnförsäljning
- Försäljning av lokalt hantverk (är det någon som är intresserad av att ta med något till försäljning så
är det bara att säga till)
- Garnbyte
-Massage
-Salutorg för hantverksrelaterade prylar som behöver hitta ett nytt hem.
Ytterligare programpunkter kan tillkomma.

NÄR? 10-13 november (tors-sön) 2022
VAR?

Hotell Gamla Staden, fd Lilla Grand Hotell, Kalix
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VEM? Vi som arrangerar heter Lisbet Espling, Malin Gradin och Ann-Britt Eklund. Arrangemanget
ordnas helt ideellt och deltagaravgiften går direkt till kostnader för genomförandet av lägerhelgen.

VAD KOSTAR DET?
Alt 1:
Torsdag till söndag med övernattning 3950:- (varav 900:- i anmälningsavgift)
Då ingår del i lerbäddsrum, frukost, lunch, middag, kaffe/te, ika, tävlingar och utlottningar, goodiebag.
Vid önskemål om enkelrum tillkommer 300:-/natt
Alt 2:
Torsdag till söndag utan övernattning 2350:- (varav 700:- anmälningsavgift)
Då ingår lunch, middag, kaffe/te ika, workshops, tävlingar och utlottningar, goodiebag.

ANMÄLAN?
Det går att anmäla sig från och med sön 21/8 kl.19.00
OBS!
Då platserna brukar gå åt snabbt och vi gärna vill erbjuda rättvisa förutsättningar så tas inga
anmälningar emot före utsatt tid!
Skicka din anmälan till stickakuten@telia.com
-Uppge namn, e-postadress och mobilnummer
-Skriv vilket alternativ du önskar.
OBS! Kommer ni ett sällskap och vill dela rum så anmäl hela sällskapet i samma mejl!
-Viktigt att meddela allergier och annat som vi behöver veta.
-Ev. önskemål om enkelrum (tillkommer 300:-/natt)
Vi behöver din anmälan senast fredag 14 oktober.
OBS! Begränsat antal platser...så först till kvarn är det som gäller!
Platserna brukar gå åt snabbt...
Med din platsbekräftelse (via mejl) får du information för inbetalning av lägeravgiften.
Utförligare information, program mm skickas fortlöpande till alla som erbjudits plats.
En anmälningsavgift (se ovan) betalas in senast 7 dagar efter bekräftelse av plats och resterande belopp
senast 21 oktober.
Anmälningsavgiften betalas normalt inte tillbaka vid avbokning utan giltig orsak. Eftersom man inte får
delta vid minsta förkylningssymptom kommer naturligtvis avgiften att betalas tillbaka i sin helhet om
det skulle bli aktuellt.
Vi förutsätter att vi kan ha en bra dialog om situationen skulle uppstå.
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Skulle lägret av någon anledning inte bli av betalas hela deltagaravgiften tillbaka.

Hoppas att vi inte glömt något viktigt nu!
Är det något du undrar är det bara att höra av sig till samma e-postadress som ovan.
Ytterligare detaljer och tider mm kommer via mejl när lägret närmar sig. Det kommer även att skapas en
grupp på FB där alla som kommer på lägret har möjlighet att bekanta sig innan vi träffas i november.
VARMT VÄLKOMNA!
"Knit Crew"
Ann-Britt/Lisbet/Malin

