KlubUglen
præsenterer

Ski-koloni 2018

Idre Fjäll

Så er vi klar til med indbydelse og tilmelding til vinterens højdepunkt, nemlig ski-kolonien til Idre Fjäll i
det skønne Sverige.
Det er 3. gang, at vi skal afsted og det igen med Team Benns Ski som arrangør.
Vi har som tidligere år 35 skipladser til salg blandt KlubUglens medlemmer og det lige i den absolutte
højsæson, nemlig i uge 8/vinterferien 2018, hvor vi drager afsted fra KlubUglen lørdag d. 17. februar om
aftenen og vender hjem igen fredag d. 23. februar om morgenen.
Billetterne sættes nu til salg blandt KlubUglens medlemmer og lad det være sagt med det samme, turen
er både for nybegyndere og erfarne skiløbere; På den forgangne tur var 18 ud af 32 deltagende
medlemmer tilmeldt skiskole og tog hjem som suveræne skiløbere 
Vi lander på Idre Fjäll søndag morgen og står på ski indtil onsdag eftermiddag.
Torsdag hygger og leger vi i aktivitetscentret og svømmehallen, inden vi sidst på eftermiddagen begynder
vores hjemrejse.
Vi bor i 8 personers lejligheder tæt på pisterne og det er også her, at vi spiser morgenmad og smører
madpakken til frokost, mens aftensmaden indtages i Värdshuset og det typisk en herlig buffet.
Prisen for at deltage på KlubUglens ski-koloni 2018 er 3000.- (samme som sidst) og denne pris dækker
alt, undtagen evt. skiskole og forsikring, dvs. bustransport, kost og logi under opholdet i Sverige, liftkort
og skileje er inkluderet, ligesom det fantastiske samvær med nye og gamle venner og supersøde kendte
personaler naturligvis er inkluderet 
Turen gennemføres kun ved minimum 30 deltagere og der lukkes for tilmelding d. 30. september 2017.
Turen sælges efter ”først-til-mølle-princippet” og tilmelding foregår som følger…



Dine forældre sender en mail til Flemming på fso@solrod.dk hvor de skriver, at du ønsker at
deltage på KlubUglens ski-koloni 2018.
De skal huske at påføre dit fulde navn og klasse samt om du skal tilmeldes skiskole.
Dine forældre indbetaler depositum på kr. 1000.
Depositum skal indbetales på vores konto: Regnr. 2186 kontonr. 6284290281 og her det vigtigt, at
dine forældre husker at påføre dit fulde navn og klasse samt at betalingen vedrører KlubUglens
ski-koloni 2018.
Restbeløbet på kr. 2000 (2630, hvis du skal på skiskole) skal være indbetalt senest 1. januar 2018.

Tilmeldingen er bindende og evt. indbetalte beløb, vil i tilfælde af framelding, kun blive tilbagebetalt
såfremt det lykkes at sælge pladsen til en anden deltager.
Din tilmelding er først gældende, når depositum er modtaget på vores bankkonto.
Prisen for tilkøb af skiskole (2 timer mandag, tirsdag og onsdag formiddag) er kr. 630.
Turen er naturligvis kun for medlemmer af KlubUglen, så er du endnu ikke medlem, men drømmer om
at deltage, er det bare med at blive meldt ind i Solrøds fedeste klub.
Skulle der være spørgsmål, kan disse rettes til Flemming på tlf. 5618 2509.

På vegne af KlubUglen
Flemming

