
Hobro på ski
4 dage på ski med All Inclusive

Prisen er inkl. færge t/r, 5 overnatninger i lejlighed, liftkort+, skiundervisning, slutrengøring og mad i Stöten

Sverige – Stöten i uge 10   7. - 12. marts 2023

Tilmeldingen åbner d. 19. oktober kl. 20:00

Området: 
Stöten er et super godt skiområde for begyndere og let øvede. 
Stöten er velegnet til børnefamilier, og der er flere skiparker. Samt et børneområde med lift og bakker for de mindste og 
begyndere.

www.stoten.se

Tidspunkt. 
Vi mødes i Frederikshavn tirsdag morgen kl. 03:00 d. 7. marts 2023.
Færgen fra Frederikshavn sejler kl. 04:05 – ankomst Göteborg kl. 07:40. Vi er i Stöten sidst på eftermiddagen. 
Søndag morgen vender vi næsen hjemad via Göteborg. Færgen fra Göteborg til Frederikshavn sejler kl. 15:45,                   
med ankomst i Frederikshavn søndag aften kl. ca. 19:00. Check in til færgen i Göteborg senest 30 min. før afgang.
Tidspunkt for afrejse fra skicenteret afgør ”hver bil” selv. 

Transport: 
Vi kører i private personbiler. 
Alle biler skal fyldes op med min. 4 personer, så er I færre i bilen, beder vi jer være behjælpelige med at stille bil til rådighed
og have andre med op at køre. 
Stationcars eller større biler er at foretrække, da man skal have ski/støvler og bagage med til 4 personer samt en mindre 
kasse frosne madvarer. 
Kassen med frostvarer skal afhentes dagen før afgang i nærheden af Hobro. Adressen hertil bliver i oplyst om senere.  
Note  : Biler længere end 4,7m og højere end 2 meter (inkl. tagboks) er der et tillægsbeløb på kr. 400,-.

Program:

 Tirsdag: Vi mødes i Frederikshavn kl. 03:00 - Ankomst til Stöten tirsdag sen eftermiddag.

 Onsdag: Skiskole - 9.00-12.00 - eftermiddag frit skiløb.

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

 Fredag: Frit skiløb.

 Lørdag: Skiskole - 9.00-11.30 - 11:30-12:00 fælles afslutning / eftermiddag frit skiløb

 Søndag: Hjemrejse. Check In i Göteborg lukker kl. 15:15 

 Aftenski på udvalgte dage.

http://www.stoten.se/


Alpin skiundervisning: 
Skiundervisning er obligatorisk for alle og er inkl. i turprisen, onsdag torsdag, og lørdag. Vi tilstræber at lave så små hold 
som muligt.

Forklaring på skiniveau:
0. Skileg 3-5 år: Børn der aldrig har stået på ski og har brug for leg og mange pauser. Piste:  Børneområde 
1. Har aldrig stået på ski. Piste: Begynderområde. 
2. Begynder: Kører en usikker og langsom plov. Piste: Begynderområde. 
3. Let øvede: Kører plov eller åbne parallelle ski. Piste: Blå og rød. 
4. Øvede: Kører sikkert og uhindret parallelle sving. Piste: Rød
5. Meget øvede: Parallelle sving og meget rutineret. Piste: Rød, sort og lidt offpiste. 
6. Eksperter: Behersker alle sving typer i høj fart. Piste: Sort, pukler og offpiste. 

Ophold: 
Vi bor i lejligheder ca. 4 personer pr. lejlighed.  
Lejlighederne hedder Stöten Mitt Övre, der ligger helt tæt på lift systemet.
Som udgangspunkt bor man sammen med dem, man kører med. (Der skal være minimum én over 18 år 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.

Mad: 
Der bliver sørget for indkøb af mad til alle dage i Stöten. 
5 x morgenmad,  5 x  frokost og  5 x aftensmad. I hver lejlighed tilbereder man selv maden.
På turen derop og hjem står man selv for forplejning, (men der er ofte rigeligt mad, så man kan smøre en madpakke til hjemturen)

Skiudstyr / Skileje:
Alle skal medbringe skiudstyr inkl. hjelme hjemme fra.   Der er ikke tid til at leje det i   Stöten   onsdag morgen.
Man kan med fordel leje skiudstyr ved Skibiksen Hobro til favorable priser.
Se http://www.hobroskiklub.dk 

Priser:
Prisen er inkl. færge, lejlighed, liftkort+, skiundervisning, slutrengøring og mad i Stöten.
Note: Alle priser er pr. person hvor man er min. 4 personer pr. lejlighed og bil.
Ønsker man mod betaling at være færre personer end 4 i en bil eller lejlighed, kontakt da turlederen.

Børn 0-6 år: kr. 3.900,-
Turdeltager uden liftkort: kr. 3.900,-
Unge 7-15 år: kr. 4.650,-     
Voksen 16-99 år: kr. 4.850,-
(Aldersskæring er d. 6/3-2023)

Deltagelse forudsætter medlemskab af Hobro skiklub.
Indmeldelse i Hobro Skiklub kan ske efter tilmelding til turen.
Der er indregnet et uddannelsesbidrag på kr. 75,- i prisen pr. deltager.

http://www.hobroskiklub.dk/


Forsikringer: 

Turen bliver bestilt igennem et dansk rejsebureau, og købt som en pakkerejse. 
Vi anbefaler I har egne forsikringer.  Fritids-ulykkesforsikring – rejseforsikring, afbudsforsikring m.f.
Der henvises i øvrigt til Skiklubbens retningslinjer for deltagelse i ture. Disse findes på klubbens hjemmeside. 
I tilfælde af at rejsevejledningen til Sverige ændres og turen derfor må aflyses, vil bureauet blive bedt om at refundere 
beløbet der er betalt for færge, bolig og liftkort. 
Bliver dette aktuelt, vil alle betalende blive tilbudt at hente deres madkasser, da vi ikke kan refundere allerede indkøbt 
mad.
Beløbet der er købt mad for pr. person, vil blive modregnet i refusionsbeløbet pr. betalende deltager,
og kan ikke udbetales eller refunderes kontant.

Tilmelding:

Åbner d. 19-10-2022  kl. 20:00   

Bindende tilmelding - depositum refunderes ikke.
Depositum udgør kr. 1.000,- pr. person. Tilmelding er først gældende når depositum er betalt.
Restbeløbet betales senest d. 5. januar 2023. 

Reg.nr. 9070 konto 2075001854 Husk   navn ved indbetaling.
Tilmeld dig ved at sende en e-mail til:
 tinabygholm@hotmail.com

Ved booking/mail SKAL nedenstående oplyses:

 Fulde navn og fødselsdag DD.MM.ÅÅ på alle deltagere.

 Mærke og model samt registreringsnr. på bil I vil køre i. 

 Om bilen er længere end 4,7m og højere end 2 meter inkl. tagboks (tillægsbeløb 400kr.)

 Jeres skiniveau fra 0 – 6. Se side 2.

 Husk medlemskab af Hobro Skiklub. 

Kontakt / spørgsmål, turleder Tina Bygholm eller Dorthe Villumsen 

Vi glæder os til at se dig/jer i sneen.

Mange skihilsner

Tina Bygholm, tlf. +45 26194021 / tinabygholm@hotmail.com

&

Dorthe Villumsen, tlf. +45 28739893 / dv.villumsign@gmail.com

Susanne & Christian Nannerup
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Pistekort og billeder fra lejlighederne i Stöten – Sverige
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