
Belarus TC - lägerguide

27-28 okt Resa och tävla Smålandskavlen med GOF-bussen, Odds bil går ner söndag med 
Odd, Julia, Kajsa och Emil.

28 okt Resa till Karlshamn (1.30h), träning på fin kustkarta (om vi hinner), prio är att äta 
middag där och inköpa till kvällsfika och frukost för dem som vill (går att handla mat
på båten också). 19.00 går färja från KH (incheck senast 17.30) mot Klaipeda (LIT).

29 okt Ankomst 9.00 Klaipeda, resa genom Litauen till Belarus, äta på vägen, passera 
gränsen (kan ta tid). 
EM/kväll OL - direkt till träningspass från gränsen 35min bilresa.
Vit skog, kompassträning och linje-OL, lågintensivt pass. 
Inkvartera oss på hotell i Grodno med middag.

30 okt FM OL Korobchici, 10km från Grodno, vanlig bana, mycket grön skog, men 
tappade blad – så vegetationsfokus!
Lunch i Grodno
EM OL 6km från Grodno, gafflade banor, spring 2-3 personer ihop, djupa 
raviner!

31 okt FM OL Augustov canal, 35 km från Grodno, medeldistans, vit skog
Lunch på plats (mat och ombyten med för hela dagen!!)
EM OL Augustov canal, 35 km från Grodno, grönt och platt, kompassfokus 

1 nov FM OL 15 km från Grodno, läger-KM!! Eventuellt SI
Lunch i Grodno
EM OL i Grodno centrum med gamla byggnader

2 nov Resa Grodno-Klaipeda (4.40h), passera gränsen och sen träna i Druskinikai LIT,
äta på vägen, inköp av båtmat, avresa med färjan kl21.00 (incheck 19.30).

3 nov Ankomst Karlshamn 9.00 resa till Göteborg (3.30h)



Tänk på!
Syftet med denna resa är att Du ska få testa ny spännande terräng och utveckla Din OL. Titta 
igenom lägrets upplägg och gör Din plan för hur du vill fördela hög/låg intensiv träning.
Inget är obligatoriskt, en får givetvis gå i skogen eller vila nåt pass, det vi tänker att det är kul om 
ni prioriterar hög fart på läger-KM.
Alla träningar körs tillsammans med ett team från Belarus – passa på att lära av varandra!
Maria lovar att försöka följa upp alla som vill och vi kommer ha OL-analys direkt på plats/på 
kvällarna bland andra aktiviteter! En får fråga hur mycket som helst!

Boende och mat
Smålandskavlen vandrarhem, lakan medtages. OBS!Skicka hem lakan med gbg-bilar på söndagen!
Färja DFDS hytter med utsikt, ingen mat bokad. Vi köper kvällsfika och frukost i Karlshamn för 
båtresan alternativt att du själv handlar i restaurangen ombord.
Hotell med frukost och ev middag i Grodno. OBS! Nytt hotell! https://neman72.by/
Vi inspekterar hotellmaten och kompletteringshandlar om maten inte är ”fullvärdig” för 
träningsläger. Kolla denna video – efter 5min får du en hint om matstandard.
Detta är ett spa-ställe så räkna med att vi säkert kan köpa billig massage eller pool avslappning 
under veckan.

Kostnad
Observera att Smålandskavlen har egenavgift 800kr/pers men den är ju ett eget ”projekt” så viss del 
av bilhyran och drivmedel kommer gå på denna kostnad.
I nuläget kostar färjan för 1 minibuss med 9 personer ToR ca 1600kr/pers.
Boende i Grodno ca 700kr/person (ja - totalt).
Bensin, hyrbilsavgifter, kartor/träningar och mat tillkommer.
Hela resan med mat och allt kanske bli max 5000kr/person. Klubben har fått en sponsorpeng från 
PEAB på 10000 kr som kommer användas för att subventionera juniorernas deltagande.
Vi kommer tillsammans skriva ett Skogssport-reportage om resan som vi kan få 2000kr för – de 
pengarna subventionerar i så fall också avgiften.
Ledare kommer betala boende, bensin, kartor - ”stora utgifter” på plats så lägeravgiften kommer 
skickas ut till alla deltagare senare i år.

DU behöver pengar till lunchmat, snacks, souvernier, spa behandling (??!) på resans alla delar 
Smålands, Litauen, Belarus.

Visum
Vi behöver det "enklare" visumalternativet för Belarus: To Grodno from Lithuania or Poland with 
minibus you can get a permission (Visa) at crossing point of this region for 10-days staying ONLY 
in this region. Läs om det här: https://grodnovisafree.by/en/how-to-come.html
Våra värdar i BLR fixar inbjudan.

https://grodnovisafree.by/en/how-to-come.html
https://www.youtube.com/watch?v=EIY4WoHMw7E


Packa
• Pass!!!!!!
• Reseförsäkringspapper på engelska som intygar att du har försäkring för eventuell läkarvård 

i BLR
• Det blåa försäkringskassan kortet för vård i LIT om nån skadar sig där
• OL-skor
• Skor för sprint
• SI-pinne
• Pannlampa (om du vill ha för extrapass – vi kommer nog hinna träna det mesta i dagsljus)
• Varma träningskläder 
• Varma ombyten - mössa - vantar!!
• Handduk
• Badkläder (om du vill i pool!)
• Matlåda (för att kunna ta med mat/mackor ut på träning)
• Lakan – enbart för smålandskavlen
• Mobiltelefon – OBS! – stäng av datatrafik i BLR – kan bli dyrt annars enligt Ilya! 

Deltagare:
Maria Magnusson (lägerchef)
Henrik Nordholm (ledare)
Odd Wallum (ledare)
Dmitry Mihalkin (ledare och BLR-expert)
Kajsa Carlsson-Wallum
Nils Grimbeck
Rasmus Johansson-Fjordside
Carl Josefsson
Anton Kastrup
Julia Lindblad
Anna Nordholm
Per Nordholm
Kajsa Norman
Emil Ravakko

Frågor? Maria Magnusson 0708846319, susiethebear9@gmail.com, nåbar på FB-messenger nästan jämt.

Det kommer troligen en uppdaterad variant av denna guide sista veckan – håll utkik på FB.

mailto:susiethebear9@gmail.com

