
13.-20. FEBRUAR 2021

6 DAGE PÅ SKI: 3.900,-
incl. fuld forplejning og liftkort.

TIL IDRE FJÄLL (SVERIGE) 

Corona forbehold
• Situationen i forhold til Covid-19 ændrer 

sig løbende og vi følger den nøje.

• Som situationen er lige pt. gennemfører vi 
turen ud fra de gældende forholdsregler.

• Hvis situationen ændrer sig og vi bliver 
nødt til at aflyse, vil deltagerne få deres 
penge retur.



Igen i år arrangerer UngNorddjurs 
skitur til Idre Fäll i Sverige i uge 7.

Afrejse fra klubben i Ørum: 
Lørdag d. 13. februar kl. ca. 05:00. 

Hjemkomst til Ørum: 
Lørdag d. 20. Februar omkring kl. 14:00.

Pris: 
kr. 3900,- (heraf depositum kr. 2000,- der 
skal betales ved tilmelding.) Man er først 
tilmeldt, når vi har registreret betaling af 
depositum. Restbeløbet skal være betalt 
tirsdag d. 21.  januar 2020.

Tilmelding: 
Man kan enten tilmelde sig elektronisk, 
via vores hjemmeside www.ungnorddjurs.
dk, eller i vores App. Eller man kan be-
tale kontant eller via netbank, og aflevere 
tilmeldingsblanketten i en af vores klubber. 
Kontonummer står øverst på blanketten.

Inkluderet i prisen er:
• Transport med bus og færge
• Indlogering i 6 personers hytter.
• Liftkort til 6 dage på ski
• Fuld forplejning under opholdet i Idre 

Fjäll. 
(På udrejsen er forplejning ikke inkluderet. Der mulighed for at smøre madpakke 
til hjemrejsen)

Indkvartering
Vi bor i hytter med plads til 7 personer. (2 
værelser med hhv. 2 og 4 køjer  + 1 sove-
sofa i stuen). Hytterne ligger centralt både i 
forhold pisterne, og til indkøbsmuligheder. 
Al maden udleveres fra lederhytten, men 
tilberedes ude i de enkelte hytter.



Om Idre Fjäll
Idre Fjäll er et af Skandinaviens største ski-
sportssteder, med i alt 28 km pister, fordelt  
på 40 nedfarter, på alle sider af fjeldet. Der er 
udfordringer til både begyndere og øvede 
skiløbere. Samtidig er området ikke større 

Glidaren

Blåbärsslingan

Blåb
är

ss
lin

ga
n

TOPPEN MOLNET
1.191 m.ö.h.

STÄDJAN
1.131 m.ö.h.NIPFJÄLLET

1

2

3
4

5

6

7

8

9
10

11

12 13

14

15

16

17

18

19

Svar
ten

1

Sva
rte

n 2

Sp
ec

ial
en

Car
vin

gs
vä

ng
en

M
el

lan
ba

ck
en

Pa
lm

ba
ck

en

Tu
ris

te
n

1

Gröng
öli

ng
en

1

Tu
ris

te
n

2

Gröngöli
ng

en
2

13

12

Väst 6:an

Tunnelliften

Sydliften

Skicenter Syd 1

Skicenter Syd 2

Skicenter Syd 

Biejjieliften

Dalsliften 

Ostknappen

Ost 6:an

Ost 4:an 

Chockentransporten

Toppliften

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 Liftar
12

13

14

15

16

17

18

19

Nordtransporten

Nord 6:an

Nordknappen

Västliften 1

Västliften 2

Skidskolan 1

Skidskolan 2

Skidskolan

Västtransporten

Fjällfi na 1

Skicenter Väst

Laggeliften

Askeliften 1

Askeliften 2

en at man hele tiden møder hinanden på pi-
sterne, hvilket gør det til et meget hyggeligt 
skiområde. UngNorddjurs har lavet skiture 
til Idre Fjäll siden 1993, så vi kender området 
særdeles godt



Skiskole
Turen henvender sig til alle, uanset 
erfaringsniveau. Flere af ungdomsskolens 
medarbejdere er uddannet ski-instruktører, 
og vil sørge for, at alle begyndere får lært at stå 
på ski, og at de øvede også får mulighed for at 
forbedre deres færdigheder i løbet af turen.

Ski-leje
Ski-leje er ikke inkluderet i prisen på turen, 
da det er meget individuelt hvilken pakke 
man ønsker.  Ved at booke udstyr samlet på 
forhånd kan vi opnå en god grupperabat. 

De viste priser er incl. grupperabatten. Man er 
også meget velkommen til at medbringe sit 
eget udstyr. 

Ski-leje Priser (6 dage)

Pakke Junior +16
Slalompakke basis DKK 380,- DKK 481,-
Slalompakke avanceret DKK 704,- DKK 704,-
Snowboardpakke DKK 467,- DKK 567,-
Multihyr* DKK 711,- DKK 998,-
Hjelm** DKK 80,- DKK 80,-

Priserne i DKK er udregnet  ud fra dagskursen d.31/08-2020  (Der tages forbehold 
for prisstigninger og kursændringer.)

*Multihyr giver mulighed for at skifte mellem ski og snowboard .

**Alle SKAL køre med hjelm. Vi har selv et antal hjelme, som man kan låne gratis. 
Hvis man ikke kan finde en der passer hos os, er det muligt at leje en på Idre Fjäll. 
Men hvis man ved med sig selv, at det sandsynligvis ikke er sidste gang man skal 
på skitur, kan det godt betale sig at anskaffe sin egen hjelm og tage med. Ofte kan 
man finde en god hjelm på tilbud i danske butikker til omkring kr. 200,-.

Yderligere Information
Har man spørgsmål ang. turen er man altid 
velkommen til at kontakte Leif Andersen (tlf.: 
+45 20 35 99 33). Dette nummer kan også 
benyttes under turen.

Tirsdag d. 19. januar 2021 afholder vi informa-
tionsmøde om turen for alle deltagere, og 
deres forældre. Her vil vi gennemgå alle de 
praktiske detaljer, bestille skileje og svare på 
de spørgsmål der måtte være.


