Skidresa Sportlovet 2021

FUNÄSFJÄLLEN
RAMUNDBERGET

En lägerresa arrangerad av

Skidresa Funäsfjällen/Ramundberget 14/2 – 20/2 - 2021
Välkomna att följa med Huskvarna Allianskyrka till Funäsfjällen/Ramundberget
Lägret riktar sig till alla, gammal som ung, hela eller delar av familjen. Går man i årskurs 7 eller uppåt får man hänga med
själv. Det kommer inte att finnas några ledare i skidbacken utan tanken är att man åker med mamma, pappa eller någon
annan som följer med på lägret. Vi kommer se till att ingen åker själv.
Lägret kommer äga rum 2020-02-14 -- 2020-02-20 (5 skiddagar)
COVID-19
Vi hoppas kunna genomföra denna resa likt förra året. Om skärpta restriktioner från Folkhälsomyndigheten ges, som
omöjliggör resan, så kan vi kostnadsfritt avboka vårt boende 60 dagar innan. I övrigt förhåller vi oss till de förhållningsregler
som gäller. Blir man själv sjuk och inte kan följa med, kan man använda avbokningsskyddet i egen rese-/hemförsäkring
BO
Vårt boende är i Ski Village och Fundalsporten, strax intill liftarna vid Funäsberget. Lägenheterna har mellan 6-11 bäddar. Vi
kommer fördela boendeplatserna så att alla kommer trivas.
I lägenheterna är det klinkergolv med golvvärme i hallen, fullt utrustat kök med diskmaskin och microvågsugn. Helkaklade
badrum med bastu. Lägenheterna är utrustade med TV, internet, torkskåp och tvättmaskin. Alla lägenheter har braskamin,
bastu och balkong.
Mer info om boendet finns på https://www.funasdalenberghotell.se/

ÅKA
Vi åker i en fullstor buss, Gunnar Harrysson kommer hålla i ratten.
Vi kommer även ta med ett par bilar upp, de är bra att ha om olyckan är framme.
ÄTA
Vi kommer laga så mycket mat som möjligt på hemmaplan, så att vi slipper lägga tid på det när vi är där. För detta räknar vi
med er hjälp. Mer info om detta senare.
GÖRA
På dagarna åker vi skidor eller snowboard. Det finns tre fina
alpina anläggningar i området. Funäsfjället, Tänndalen och
Ramundberget. Längdspåren i området är Sveriges bästa. På
kvällarna blir det lekar, spex, undervisning och lovsång det
kommer även att bli mycket tid över till att lära känna alla som är
med på lägret eller bara slappa en stund.
KOSTNAD
Kostnaden för lägret är 3100kr/person. I priset ingår resa,
boende, mat (mat på bussresan dit och hem ingår ej)
LIFTKORT
Liftkortet beställer vi gemensamt för att få rabatt. Då det kostar olika för olika åldrar och hur många dagar man vill åka,
ligger liftkortskostnaden utanför lägeravgiften. Beställning av liftkort görs ihop med anmälan.
SKIDHYRA
Vi kommer administrera gemensam bokning av skidhyra, mer info om detta kommer senare

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag och sista dag för att betala anmälningsavgift (500kr/person) är 2019-11-30. Anmälningstalongen
lämnas till Andreas Boström helst via e-post till funas2021@bostrom.one.
Då antalet platser i bussen är begränsade är det först till kvarn som gäller.
Du räknas som anmäld när anmälningsavgiften är betald.
Under vecka 50 får du besked via den mail du angivit, om du har kommit med eller är reserv (reserver som inte får plats på
lägret får anmälningsavgiften återbetald).
Betala till Huskvarna Allianskyrkas Swish 123 418 24 24 märk betalningen med "Funäs 2021, namn på deltagare (för och
efternamn)".
Datum för slutbetalning är 2020-01-15 Mer info kommer till den mail som ni anger på anmälningstalongen, när det börjar
närma sig avfärd.

FRÅGOR
Vid frågor, kontakta:
Andreas Boström, 0766-779664
Daniel Stenholm, 0707-517009
Gunnar Harrysson, 0761-088908
Eller via e-post funas2021@bostrom.one

ANMÄLNINGSTALONG
Anmäl enbart en person per talong, finns även att ladda ner från www.huskvarnaallianskyrka.se för digital ifyllnad

Jag vill följa med på lägret:

Förnamn:

______________________________

Efternamn:

______________________________

Personnummer (6siffror):

______________________________

Telefonnummer (mobil):

______________________________

E-post:

______________________________

Liftkortstyp:

Allergier:

1dag

2dagar

3dagar

4dagar

______________________________

Övrigt
______________________________
(t.ex. önskelmål om boende)

FJÄLLPASS/LIFTKORT
Avgift för Fjällpasskortet tillkommer
*Knatte ej fyllda 7 år med hjälm åker fritt genom knattebågar.
*Ungdom 7-17 år, vuxen 18< år
*Ålders pensionärer åker för ungdomspris.

Vuxen (18-64 år)
360kr

Ungdom (7-17 år)
285kr

2 dagar

710kr

570kr

3 dagar

1010kr

815kr

4 dagar

1265kr

990kr

5 dagar

1440kr

1155kr

1 dag

5dagar

