Aarhus Skiklub – Skal vi gå til ski?
Trysil uge 7 – DKK 5.296,- pr voksen!
Så er Aarhus Skiklub klar med en skitur til
småbørnsfamilierne og nye medlemmer. Det er måske
første gang I skal afsted siden i blev forældre? Du er nyt
medlem og vil prøve kræfter med en skiklubtur for
første gang? Eller de små har spurgt om de må gå til
ski! Uanset motivationen er det her turen for familien
med små børn og voksne der måske selv ønskede de
stadig var det samme.
Vi tager til Trysil i uge 7, hvor vi bor i lejligheder helt
centralt i velkomstcenteret. Det gør vi for at vi kan få så
meget skiløb til de små - og de store, som muligt.
Lokationen giver mulighed for at forældrepar hurtigt og
gnidningsfrit kan skiftes om at køre, hvilket giver
mulighed for, at man kan komme afsted med selv de
helt små, som endnu ikke skal ud i sneen. Lejlighederne
ligger i et kompleks, således at børnene kan lege og
passetjansen bliver tilsvarende sjovere.

Målgruppe

Nye medlemmer
Forældre med småbørn

Skitræning

Træning for forældre til
småbørn
Halvdagestræning
Undervisning for begyndere
samt børn

Rejseperiode

Søndag den 12. februar. til
søndag den 19. februar 2023

Transport

Bil/kør selv

Indkvartering og forplejning
Vi skal bo i helt centralt placerede lejligheder i Velkomstgaarden lige for bunden af børneområdet. Vi
fordeles i lejligheder til med plads til 6-8 personer. Udgangspunktet er, at vi bor sammen et par familier i
hver hytte. Hvis man kender nogen på forhånd, vil vi altid forsøge at tage højde for ønsker om at bo
sammen med dem, ligesom der også vil være mulighed for at frikøbe senge i hytterne, hvis man ikke ønsker
at bo sammen med andre.
Madlavning, indkøb og ansvar for opgaver i hytten bliver koordineret af hver enkelt hytte. Turlederen
sender hyttefordeling og kontaktinformationer i god tid inden afrejse.
Slutrengøring er inkluderet i prisen, men hytten skal efterlades pæn og ryddelig uden skrald.
Sengelinned, lagen, håndklæder, viskestykker mv. skal selv medbringes.
Vi råder i alt over ca. 42 sengepladser på denne tur.
Træning:
Par-ski-træning (1.5 time x 2 - 5 dage)

kr. 2.227,-

Som noget nyt vil vi tilbyde skitræning der er tilpasset forældre til helt små
børn. Det gør vi både for, at man nye medlemmer kan få en fornemmelse af
hvad en klub-tur også kan, samtidig med at vi sikrer, at alle får løbet
maksimalt på ski. Konceptet bliver at et par deler en halvdagestræning,
således 1.5 time hver, i 5 dage. På den måde kan få stillet sulten for skitræning
og stadig sikre, at alle får muligheden. I praksis vil det betyde at gruppen deles
i to, og der er udskiftning efter halvanden time.
Halvdagestræning (3 timer - 5 dage)

kr. 2.227,-

Som navnet antyder halvdagestræning på hold.
Begynder – let øvet børn 7-12 år (SkiStar 3 timer – 5 dage)

kr. 2.227,-

Begyndertræning varetages af SkiStar – Trysilguiderne.
Børn øvede – erfarne børn 7-12 år (Skisport Danmark 3. timer – 5 dage)

kr. 1.727,-

Øvet træning varetages af Skisport Danmark.
Børn 3-6 år (SkiStar 1.5 time – 5 dage)
Begynderundervisning for børn varetages af SkiStar – Trysilguiderne.

kr. 1.012,-

Transport
Transporten står man selv for i egne biler. Vi forsøger selvfølgelig at koordinere, hvis der mangler en plads
her og der.
Skiområde og by
Trysilfjeldet ligger ca. 2,5 times kørsel fra Oslo og er hjemsted for Norges største og bedste skisportssted.
32 lifter og 71km pister binder de tre sider af bjerget sammen og danner rammen for de perfekte
træningsfaciliteter for Skiløbere uanset om man er nybegynder, erfaren, barn eller voksen. Klubberne i
AKD, herunder Aarhus Skiklub har siden 2018 haft Trysil som base for deres alpine træning og
konkurrenceafvikling.
Trysil er ligeledes en del af SkiStar og byder derfor på mange hyggelige restauranter, varmestuer og andre
faciliteter både i pisteområdet og i byen.

Priser
-

Sengeplads (fra 2 år)
Sengeplads (under 2 år)
optager sengeplads)

kr. 3350,Gratis (Hvis de ikke

Inkluderet i prisen
-

Ophold i lejlighed i 7 nætter
Slutrengøring
Alle turistskatter og afgifter
Bidrag til rejsegarantifonden

Ikke inkluderet i prisen
-

Transport
Liftkort (muligt tilkøb)
Forplejning
Drikkevarer
Tomme senge (frikøb muligt)
Forsikring
Ski- og støvleleje
Sengelinned, håndklæder etc.

Tillæg (pr. pers.):
Liftkort, voksne (fra 18 år):

kr. 1.946,-

Liftkort, børn (7-17 år):

kr. 1.563,-

Liftkort, senior (65+):

kr. 1.563,-

Liftkort, børn (0-6 år)

GRATIS

Skiundervisning:
Partræning (1.5 time x 2 - 5 dage)

kr. 2.227,-

Individuel træning (halvdag 5 dage)

kr. 2.227,-

Begynder – let øvet børn 7-12 år (SkiStar)

kr. 2.227,-

Øvede – Erfarne børn 7-12 år (Skisport Danmark)

kr. 1.727,-

Børn 3-6 år (SkiStar)

kr. 1012,-

Generelle betingelser
Vi forbeholder os ret til at aflyse turen ved for få tilmeldte

Tilmelding og betalingsbetingelser
1)
Mail til thygesen_mathias@hotmail.com
I mailen anføres for hver person (også eventuelle forældre), der ønskes tilmeldt:
Navn:
Fødselsår:
Mobilnummer:
Klubmedlemskab:
(Medlemskab af Aarhus Skiklub eller en anden dansk skiklub under DSkiF er en betingelse).
Ønske til træning: ja/nej og i så fald hvilken
Ønske til liftkort: ja/nej og hvor mange til voksne og børn

2)
Turarrangør bekræfter tilmelding ved mailkvittering og samlet pris anføres.
Beløbet overføres til konto i Aarhus Skiklub senest 1. november 2022.
Bankkonto - Aarhus Skiklub: Registreringsnummer 1551 og kontonummer: 6695892.
Ved betaling angives: ”uge7JensHansen” (Hvis man hedder Jens Hansen) eller ”uge7Hansen” hvis familien
hedder Hansen.

Med venlig hilsen
Mathias Thygesen
thygesen_mathias@hotmail.com
31135236

