Ungdomsskolens
skitur er for alle!

Kære ski-elev og
forældre

I samarbejde med Morsø Turist tager
Ungdomsskolen igen i år på ski til Hovden i
Norge.
Det bliver en fantastisk tur med skiundervisning, sne, picnic, fest & farver,
“skandalos”-ræs, den store casino-aften,
video-storskærm, “Dagens Styrt” og
meget, meget mere!
Selv hvis du aldrig har stået på ski før, giver
vi dig dit livs oplevelse og lærer dig alle de
grundlæggende ting. Er du øvet, finder vi
udfordringer til dig uanset hvilket niveau,
du er på. Alle lederne på turen er erfarne
skiløbere, der kan undervise og lære fra
sig.
Vi glæder os HELT VILDT til at komme
afsted sammen med dig!

Praktisk
information
Rejse og
ophold

Transporten sker med
bus. Afgang og hjemkomst: Ungdomsskolen, Tranevej 2.
Afrejse søndag den
11. februar om morgenen.
Hjemkomst lørdag
den 17. februar, sent
om aftenen.
Ungdomsskolens
ledere står for skiaktiviteter samt planlægning og ledelse
af de forskellige dagsture, der tilrettelægges efter niveauet.
Ungdomsskolen vil
blandt de daglige
aktiviteter planlægge
en picnic og sjove
konkurrencer “i det
hvide”, samt fælles
aftenaktiviteter m.m.

Vi bor i super gode og
hyggelige 9 - 13
pers. hytter i Hovden
Høyfjellsenter. Hytterne har bl.a. sauna.

Ungdomsskolen
medbringer mad
fra Danmark, som vi
forbereder og spiser i
hytterne. Der er et fint
”madpakkehus” oppe
i området, så vi har
madpakker med på
bjerget hver dag.
Fra lejlighederne går
der GRATIS skibusser til
skiområdet og ind til
byen. Dog er afstandene ikke større end, at
man sagtens kan gå!
Du får 5 hele dage på
ski samt liftkort, instruktion, mad, bus- og
færgetransport og
meget mere.
Du skal selv sørge for
mad på hele ud- og
hjemrejsen samt lommepenge til ugen.

Det er selvfølgelig
altid en god idé at
medbringe noget
“hytte-guf”. Og en
hjemmebagt kage fra
Danmark skaber HELT
SIKKERT glæde☺

Pris og
betaling

Prisen er 3200 kr.
som inkluderer:
• Transport/færge
• Kost og logi
• Liftkort
Du medbringer
egne ski og støvler.
Ønsker du at leje
ski, koster det 500
kr. ekstra, dvs. 3700
kr. i alt!
Betalingsfrist:
1. februar 2018
Hvis du selv medbringer ski:
Restbeløb: 2400 kr.
eller
Hvis du skal leje ski:
Restbeløb: 2900 kr.

Bedes indbetalt i
Spar Nord:
Reg. nr. 9035
Konto nr.
458 42 132-86

VIGTIG
information
Regler på turen:

• Man er positiv overfor arrangementet.
• Man deltager i de
planlagte aktiviteter
og følger ledernes
anvisninger.
• Indtagelse af alkohol
og euforiserende
stoffer er absolut
forbudt.

blive hjemsendt for
forældrenes regning.

Pas:

Der er indført paskontrol i Norge. TJEK om dit
pas stadig er gyldigt,
og HUSK at medbringe
det i din håndbagage.

Forsikringer:

HUSK Det blå kort

Dit gule sundhedskort
dækker ikke længere
som rejse-sygesikring
uden for Danmark.
Hvis uheldet er ude
på rejser i EU og
bl.a. Norge, skal du i
stedet bruge det blå
EU-sygesikringskort,
samt evt. privat rejseforsikring.
Reglerne trådte i kraft
d. 1. august 2014.

Vær opmærksom på,
at det er den enkeltes
eget ansvar at have
de relevante forsikringer i orden. UngHvis disse regler ikke
domsskolen har ikke
overholdes, vil eleven
mulighed for at forsikre
i yderste konsekvens
vores elever.
På INFOmødet, tirsdag den 5. december 2017 kl. 19:00 til
ca. 20:30, vil vi give mange flere informationer om turen,
om udstyr og området mv. I kan også prøve tøj fra Intersport
Medbring det BLÅ sygesikringskort samt pas, så vi kan tage en kopi heraf.
I vil endvidere få udleveret en “pakke-liste” med det mest nødvendige.
HUSK, at man evt. kan låne skitøj m.m. af familie og venner..!
Der er SKI-madlavningsdag lørdag den 3. feb. 2018, fra kl. 10:00 på
Dueholmskolen.
Hvis I er forhindret i at møde op, så ring til
Ungdomsskolens kontor og giv besked.
Skulle du eller dine forældre have nogle spørgsmål,
er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Johs. Odgaard
Afdelingsleder
Morsø Ungdomsskole
Spurvevej 2
7900 Nykøbing Mors
99 70 62 80

Skitur 2018
Hovden i Norge
Den 11. til 17. februar 2018
5 hele dage på ski
i vinterferien

INFOMØDE

For elever og forældre:
Tirsdag d. 5. december 2017,
kl. 18:30 til ca. 20:30
på Ungdomsskolen, Spurvevej 2.
(Gl. Dueholm børnehave)
Medbring elevblanket,
dit PAS og det BLÅ sundhedskort!

