
Hobro på ski 

4 dage på ski med All Inclusive. 
 

Sverige – Stöten i uge 10   7. - 11. Marts 2018 
Tilmeldingen åbner d. 13/7-2017 kl. 20:00 

Området:  

Stöten er et super godt skiområde for begyndere og let øvede.  

Stöten er velegnet til børnefamilier, og der er flere parker, skiercrossbane, oppustelig airbag, Samt et 

børneområde med lift og bakker for de mindste og begyndere. På Stöten alpincenter er der 17 lifte, hvor de 

2 er stolelifte. Der er i alt 38 piste kilometer. 

www.stoten.se 

 

Tidspunkt.  

Turen starter onsdag d. 7. Marts 2018  

Vi mødes i Frederikshavn onsdag morgen kl. 08:00 hvor der vil være en kort fælles information. 

Færgen fra Frederikshavn sejler kl. 09:15 – ankomst Oslo kl. 18:30. Vi er i Stöten samme aften.  

Ved ankomst til Stöten får alle deres nøgler, samt deres forplejningskasser og drikkevare. 

Søndag over middag vender vi næsen hjemad via Oslo med ankomst i Frederikshavn mandag morgen d. 

12/3 kl. ca. 07:00.  

Færgen fra Oslo til Frederikshavn sejler kl. 19:30. Check in til færgen i Oslo senest en time før afgang. 

Hvornår man kører fra skicenteret afgør hver bil selv.  

Der er en kahyt tildelt pr. bil (4 personer) på turen fra Oslo til Frederikshavn. 

 

Program: 

 Onsdag: Vi mødes i Frederikshavn kl. 08:00 - Ankomst til Stöten onsdag aften. 

 Torsdag: Skiskole - formiddag 9.00-12.00 - Torsdag eftermiddag frit skiløb. 

 Fredag: Skiskole - formiddag 9.00-12.00 - Fredag eftermiddag frit skiløb. 

 Lørdag: Frit skiløb  

 Søndag: Skiskole - formiddag 9.00-12.00 – Over middag frit skiløb indtil afgang mod Oslo. 

 Mandag: Ankomst til Frederikshavn kl ca. 07:00 

Transport:  

Vi kører i private personbiler.  

Alle biler skal gerne fyldes op med min. 4 personer 

Så vær venligst behjælpelig med at stille bil til rådighed eller have andre med op at køre.  

Stationcars eller større biler er at fortrække, da man skal have ski/støvler og bagage med til 4 personer 

samt en mindre kasse forplejning. (Tagboks er et must)  

 

http://www.stoten.se/


 

Alpin skiundervisning:  
Skiundervisning er obligatorisk for alle og er inkl. i turprisen.. Torsdag, fredag og søndag. Vi tilstræber så 

små hold som muligt. 

 

Forklaring på skiniveau: 

0. Skileg 3-5 år: Børn der aldrig har stået på ski, eller stadigvæk har brug for leg og masser af          

pauser.  Piste: Børneområde  

1. Nybegynder: Har aldrig stået på ski. Piste: Begynderområde.  

2. Begynder: Køre en usikker og langsom plov. Piste: Begynderområde.  

3. Let øvede: Køre plov eller åben parallel i 3 faset sving. Piste: Blå & rød.  

4. Øvede: Parallelle sving. Piste: Rød 

5. Meget øvede: Parallelle sving med stavisæt. Piste: Rød, sort og lidt offpist.  

6. Eksperter: Behersker alle sving i højfart. Piste: Sort, pukler og offpist.  

 

Ophold:  
Vi bor i lejligheder ca. 4 personer pr. lejlighed.   

Lejlighederne hedder Stöten Mitt, der ligger helt tæt på lift systemet.  

Som udgangspunkt bor man sammen med dem, man kører med. (Der skal være minimum én voksen pr. 

lejlighed)  

Der er 2 soverum med hver 2 senge, samt 2 sovepladser i stuen på en sovesofa. 

Der vil være småting, man selv skal medbringe. 

I hver lejlighed er der én voksen, der er lejlighedsansvarlig. 

 

Mad:  
Der bliver sørget for indkøb af mad til alle dage i Stöten.  

4 x morgenmad. 4 x middagsmad. 3 x aftensmad. I hver lejlighed tilbereder man selv maden. 

På turen derop og hjem står man selv for forplejning. Dog så kan man på hjemturen forudbestille 

aftensmad på færgen ved tilmeldingen til turen. Aftenbuffet All incl. 289kr. pr voksen / Barn 4-15år 139kr.  

 

 

Pris:  

Prisen er inkl. Færge med kahyt retur, lejlighed, liftkort, skiundervisning, slutrengøring og mad i Stöten. 

Børn 0-7år: 2499kr. 

Voksen uden liftkort: 2499kr. 

Unge 8-15år: 3149kr.
 

 

Voksen 16-99år: 3299kr. 

(Alders skæring er d. 8/3-2018) 

 

 Deltagelse forudsætter medlemskab af Hobro skiklub. 



 

Skiudstyr / Skileje: 

Alle skal medbringe skiudstyr inkl. hjelme hjemme fra.  

Man kan med fordel leje skiudstyr ved Skibiksen Hobro til favorable priser. 

Børn/unge u.18år 250kr. Voksen 300kr.  

Se http://www.hobroskiklub.dk  

 

Forsikringer:  
Der henvises i øvrigt til Skiklubbens retningslinjer for deltagelse i ture. Disse findes på klubbens 

hjemmeside. Husk at gennemgå egne forsikringer / fritids-ulykkesforsikring – rejseforsikring, 

afbudsforsikring  m.m. 

 

 

Tilmelding: 

Tilmeldingen åbner d. 13/7-2017 kl. 20:00  

Bindende tilmelding og SENEST d. 28 December 2017 til: 

Tilmelding : 

Kontakt turleder Peter Bugge tlf. 20358355 eller send e-mail til pb1209@outlook.com og indbetal derefter 

hele turens pris til: 

Reg.nr. 9815 konto 4583464498 med reference - Navn. 

(man er først endelig registeret når turen er betalt) 

 I mailen oplyses fulde navn og alder på deltager / deltagere? 

 Hvilken mærke og model samt registrerings nr. på bil I vil køre i?   

 Hvad er jeres skiniveau?  

 Ønsker i at leje skiudstyr igennem Hobro skiklub. ”Skibiksen” 

 Er du/I medlemmer af Hobro Skiklub? 

 

 

 

Vi glæder os til at se dig. 
Hilsen 

Peter Bugge Sørensen, Tlf. 0045 - 20 35 83 55 (Kontaktperson) 
Pernille Villumsen, Tlf. 0045 - 60 14 77 88 
Dennis Thøgersen, Tlf. 0045 - 50 59 25 42 

 

 

 

 

 

http://www.hobroskiklub.dk/
mailto:pb1209@outlook.com


Billeder af lejligheder i Stöten Mitt 

               

                             Soveværelse 

 

 

 

 

                                          

 

                                          Køkkenalrum 
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         Stöten Mitt  


