Hafjell 2023
ski – tradition - skiklub

Odense Skiklub
3 dage fra den 8.- 12. marts 2023
Uge 10
Bus – Hytte – Forplejning – Liftkort – Træning
Odense Skiklub er klar med den korte alpintur til Hafjell i 2023. Turen har
Ruby Rejser som arrangør, så rejsen er omfattet af Rejsegaranti-fonden.
Turen er en træningstur for alle aldersklasser uanset skimæssige færdigheder.
Lær at stå på ski. Bliv bedre på ski. Puds formen af samtidig med at du nyder
3 dage med godt skiløb og hyggeligt samvær. Nyd gode venners selskab, lær
nye at kende eller slap af med familien. Forkæl dig selv eller måske
børnebørnene, samtidig med at skiløbet forbedres. Dygtige trænere hjælper.
Alt det bedste fra en uge-tur, er igen forsøgt samlet på bare 3 skidage.

Inkluderet i turen er
Transport i moderne bus.
Ophold i 8 personers hytter, klar til indflytning ved ankomst.
1/1 pension fra torsdag morgen til lørdag aften (maden tilbereder vi selv).
Liftkort i 3 dage.
Undervisning/træning.
Priser
Priser
Voksne fra 16 år
Unge under 16 år
Børn under 7 år
Senior fyldt 65 år

kr.
kr.
kr.
kr.

4510
4295
3395
4295

Ovenstående beløb betales ved tilmelding.
Tilmelding/betaling hurtigst muligt, senest 5. januar 2023.
Rejsens gennemførelse er betinget af min. 32 deltagere. Der er kun en god
håndfuld pladser tilbage.

Undervisning
Træning/undervisning er tilrettelagt på alpine ski. Børn undervises fra de er 6
år (de skal kunne indgå i skiskoleundervisning og selv klare toiletbesøg mm.).
Undervisning er inkluderet i prisen.
Det tilstræbes, som altid, at medbringe et team af vores dygtige danske
instruktører.

Forventet rejseplan
Opsamling i Odense, Nyborg og Tårnby (aftal evt. andet, hvis det ligger på
ruten). Vi kører via Storebælt, Øresund/Sverige til Hafjell.
Rejsetider forventes som følgende. Dog udsendes endelige tider lige før turen.
Udrejse Odense:

Onsdag den 8. marts 2023 kl.18.30
ankomst på Hafjell tidligt torsdag morgen

Hjemrejse Hafjell:

Vi pakker bus lørdag aften efter aftensmaden. Forventet
ankomst i Odense, søndag den 12. marts ca. kl. 9.00

Tilmelding
Der tilmeldes via Odense Skiklubs bookingsystem. Tilmelding og vejledning
findes sammen med turbeskrivelse på klubbens hjemmeside
www.odenseskiklub.dk
Turen formidles af Lotte Feldfoss, Odense Skiklub for arrangør Ruby Rejser,
CVR nr. 18422298. Turen er arrangeret som pakkerejse og derfor omfattet af
rejsegarantifondens dækning.
Deltagelse i turen kræver medlemskab af Odense Skiklub. Hvert enkelt
familiemedlem skal være oprettet særskilt som medlem.
Medlemskab af Odense Skiklub tegnes via www.odenseskiklub.dk

Medlemmer af andre skiklubber under Danmarks Skiforbund kan også deltage,
det kræver tilmelding som ”søsterklub”, se nærmere ved tilmelding.
Turleder
For Odense Skiklub og Ruby Rejser, Lotte Feldfoss. Kontakt gerne for at høre
mere om turen på tlf. 51 51 07 71 eller mail lfeldfoss@gmail.com
Afbud
Ved tilmelding betales det fulde beløb. Egen afbudsforsikring skal dække et
eventuelt afbud, da de indbetalte beløb ikke tilbagebetales.
Deltagere kan ikke indsætte anden deltager på pladsen. Ved afbud, kontakt
turleder Lotte Feldfoss, mail: lfeldfoss@gmail.com
Turbetingelser
Ruby Rejsers rejsebetingelser er gældende.
Dog er det mht. tilmelding, betaling, udsendelse af materiale, bekræftelse og
afbud, det der fremgår her af turbeskrivelsen, der er gældende.
Sørg for at være dækket af ønsket forsikring inden tilmelding. Det være sig:
afbuds- rejse– og hjem-rejseforsikring mm.
Danmarks Skiforbund har en afbuds- og sygeforsikring, dækningen er
beskrevet på side 23 og 24 i Skiavisen der her linkes til.
Vurder selv om dækningen er fyldestgørende for dig/Jer
http://issuu.com/skiforbund.dk/docs/sa.06_dec_2014/0
Odense Skiklub eller Ruby Rejser indestår ikke for dækning.
Forsigtighed
Det kræves, at man har overholdt og overholder eventuelle krav og
anbefalinger vedr. sygdom.
Turinformation
Detaljeret turinformation udsendes 1-2 uger før afrejsen.
Mange Hafjell hilsner på vegne af Ruby Rejser og Odense Skiklub
Lotte Feldfoss

