Skidresan till Hestra Sportlovet 2018.
Samling på IH Idrottens Hus måndagen den 19/2 kl.06:45 avresa kl. 07:00
Bussbolag: Klippan buss
Åter ca kl. 20:00 på samma plats.
Priset för resan är 300:Årskurs 7-19 år
Antal platser i bussen är 50 då inkluderat guideplatsen. Fyra ledare och 46 deltagare.
Följande ingår i priset;
Resan Tur & Retur
Skidor & pjäxor eller snowboard & boots
Liftkort
Det är praktiskt att ta med varma kläder för att byta om till på vägen hem.
Väldigt vanligt att man blir blöt i backen, och då fryser man på väg hem trotts varm och go
buss.
Nytt för i år är att vi kommer att ha en Grillkåta där vi kan grilla och värma oss under dagen.
Ta med något att grilla, dryck och extra mellanmål är inte helt fel att ta med, alternativ pengar
att handla för.
Att tänka på, på plats.
-Vi går i samlad trupp ner till skidshopen, och stannar utanför. En ledare går in och förbereder
shopen på att vi kommer in med fem personer åt gången. Det är mycket smart att ta med en
bag/väska för att förvara era skor i samt eventuellt matpaket som ni har med er. Svårt att hålla
i alla saker som man hämtar i shopen.
-En ledare går för att fixa liftkorten i informationen.
-Er hyrda utrustning skall scannas i butiken där utgången finns.
-Ni kommer att få ett kort med ett telefon nummer på som ni kan ringa om det skulle uppstå
några problem samt ett liftkort som delas ut när ni har fått er utrustning……på samma ställe
som ni scannar in er utrustning.
Ni ansvara sedan själv för er utrustning så var noga med var ni ställer den.
Vid återlämning av utrustningen så måste alla scanna av dem i shopen. Ingen får lämna utan
avregistrering!!!!!
Återsamlings tid för hemresan meddelar vi på vägen upp till alla.
Ledare för resan blir Jonas, Zara, Andreas och Titti
Om du blir sjuk så måste ni ringa till 0734-22 53 21

