
 
 

 
 

Pakkeliste og vigtig info om skituren 
Afgang: Lørdag d. 11./2. ca. kl. 04.00. fra klubben i Ørum - Kom i god tid!!!  

(Der er åbent i klubben fredag aften/nat fra kl 22:00, så det er muligt komme og chille ud, i løbet 
af aftenen hvis man har lyst.) 

Hjemkomst Lørdag d. 18./2. ca. kl. 15:30 ved klubben i Ørum. 

 

Husk at få styr på dette inden vi tager af sted:   

• Tjek, at Jeres egen familieulykkesforsikring dækker hjemtransport ved skader opstået ved skiløb. 
• Aftal afhentning med dine forældre når vi kommer hjem.  

 

Det her skal du have med:  

• Pas (MEGET VIGTIGT) 
• Eget BLÅT sygesikringsbevis. (Hav gerne en seddel med mors eller fars navn og CPR-nr. liggende sammen 

med kortet) 
• Sengelinned – (der er dyner og puder i hytterne) 
• Madpakke til turen derop (Vi er først fremme sent lørdag aften). 
• Lommepenge – (Svenske kroner eller kort) 
• Fritidstøj – ikke for meget! 
• Toiletgrej,  
• Håndklæder  
• Badetøj (Hvis man vil i svømmehallen) 
• Viskestykker 
• Hyggeting - kort, spil, Ipod/MP3 afspiller evt. andet. 
• Kamera – evt. hjelmkamera, (hvis du har.) 
• Varmt skitøj – hvilket vil sige: 

 Skiundertøj 
 T-Shirt 
 Evt. jogingbukser 
 Fleece trøje 
 Skibukser 
 Ski-jakke (evt. soft shell) 
 Halstørklæde 
 Varme sokker 
 Vanter (Hav gerne flere par med) 
 Skibriller 
 Ulden sweater (Til hvis det bliver rigtig koldt) 
 Elefanthue (Til hvis det bliver rigtig koldt) 
 Skibriller 
 Hjelm (kan lånes af os) 
 Rygskjold (Hvis du deltage i snow-park undervisning 

 

Pak i bløde sportstasker – det gør det lettere at udnytte bagagepladsen i bussen optimalt. 

Eget udstyr: Det er muligt at medbringe sit eget skiudstyr i bussen. 

 



Vi bor på: Idre Fjäll, S-790 91 Idre, Sverige (Hytte 161A*. 160E, 160B, 162A, 162B, 163D og 164C) 

* Lederne bor i hytte 161A.

Nyttige link: 

• Slideshowet, der blev vist til informationsmødet kan ses her: Slideshow fra mødet.
• Tjek snedybder, Corona forholdsregler på skicentret og meget mere på: www.idrefjall.se
• Eller på Idre Fjälls facebook side: www.facebook.com/idrefjall?fref=ts
• Den mest pålidelige vejrmelding findes på: www.yr.no/sted/Sverige/Dalarna/Idrefj%C3%A4ll/

Ansvarlige for turen: Leif Andersen (tlf: +45 20 35 99 33) 

Øvrige medarbejdere: Mathias Busse, Thomas Lindgaard, Andreas Hoyer, Mie Secher, Ida Bøhl og 
Sofie Johnsen. 

Har du brug for yderligere information om turen - eller hvis du har brug for at komme i kontakt med os under 
turen, kan du altid ringe til os. (Vær tålmodig, hvis du ringer mens vi er ude på ski – det tager tid at pakke 
telefonen ud af en ski-jakke, men vi skal nok ringe tilbage hurtigst muligt.) 
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http://www.yr.no/sted/Sverige/Dalarna/Idrefj%C3%A4ll/

