TIL IDRE FJÄLL (SVERIGE)

8.-15. FEBRUAR 2020

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

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

Afrejse fra klubben i Ørum:
Lørdag d. 8. februar kl. ca. 05:00.

Hjemkomst til Ørum:

Lørdag d. 15. Februar omkring midnat.

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.

Indkvartering

Vi bor i hytter med plads til 7 personer. (2
værelser med hhv. 2 og 4 køjer + 1 sovesofa 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

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

Idre Fjäll er et af Skandinaviens største skisportssteder, 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
en at man hele tiden møder hinanden på pisterne, hvilket gør det til et meget hyggeligt
skiområde. UngNorddjurs har lavet skiture
til Idre Fjäll siden 1993, så vi kender området
særdeles godt

Inkluderet i prisen er:

Skiskole

Tilmelding:

•
•
•
•

Transport med bus og færge
Indlogering i syvmandshytter.
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)

Turen henvender sig til alle, uanset erfarings
niveau. 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

Yderligere Information

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

Tirsdag d. 21. januar 2020 afholder vi informationsmøde 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.

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.

Ski-leje Priser (6 dage)
Pakke
Slalompakke basis
Slalompakke avanceret
Snowboardpakke
Multihyr*
Hjelm**

Junior
DKK 370,DKK 699,DKK 466,DKK 692,DKK 80,-

+16
DKK 488,DKK 699,DKK 575,DKK 860,DKK 80,-

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.

De viste priser er fra prislisten for sæson 18/19, og er derfor kun vejledende. Vi
forventer at priserne kommer til at ligger på nogenlunde samme niveau i 2020.

*Multihyr giver mulighed for at skifte mellem ski og snowboard (den viste pris
for multihyr er fra sæson 17/18).

Priserne i DKK er udregnet ud fra dagskursen d. 03/01-2019 (Der tages forbehold for prisstigninger og kursændringer.)

**Alle skal køre med hjelm. Vi har selv et antal hjelme, som man kan låne GRATIS. Hvis man ikke kan finde en der passer, er det muligt at leje en på Idre Fjäll.

Tilmelding til turen kan foregår via vores hjemmeside www.ungnorddjurs.dk eller i vores
App.
Eller man kan tilmelde sig i vores klubber, eller
på et af vores kontorer, ved aflevering af tilmeldingsblanket med forældreunderskrift og betaling af depositum.

Betaling kan ske kontant, eller via netbank til
Reg.nr.: 7320 Konto nr.: 0001031751. (Husk at
angive navn, fødselsdato og turens navn ved
betaling via netbank.) Kvittering for betaling af
depositum skal fremvises ved tilmelding.
Tilmeldingen er først gældende, når vi har registreret betaling af depositum.

TILMELDING TIL:

Navn:

Gade / Vej:

Postnr.:

By:

Dit mobil nummer:

Forældres tlf. nummer:

E-mail:

CPR-nr.:

Jeg har betalt via netbank
Jeg har betalt kontant

Er der noget vi skal tage særlige hensyn til (allergi, brug af medicin, handicap m.m.)?

Dato:

Elev underskrift:

Dato:

Forældre underskrift:

