
 

2018-02-17 – 2018-02-23 

Stöten 
2018 

Resa: 

Vi reser i egna bilar och står för den 
kostnaden själva. Samåkning 
rekommenderas där det finns möjlighet. 

Det kommer även finnas möjlighet för 
ungdomarna att åka minibuss 
tillsammans. 

Boende: 

Sälens vandrarhem (STF)  

Boendet är vandrarhem med olika rum att 
välja på, det finns familjerum, sovsalar och 
dubbelrum. 

Mat hjälps vi åt att ordna, frukost 
macklunch och lagad kvällsmat. 

För mer info : 

www.salensvandrarhem.se 

www.stoten.se 

Vi som planerar detta är : 
Calle Iversen   
  calle@mikesaudio.se 
Mikael Salomonsson 
  mikael@mikesaudio.se 

 

Skidresa till Stöten 
Vi anordnar denna resa tillsammans och 
väl på plats så hjälps vi åt med mat och 
städning. Inför resan kommer vi försöka få 
hjälp av så många som möjligt att laga lite 
mat så vi kan laga så lite som möjligt på 
plats i Sälen. 
För att vi ska kunna hålla det låga pris vi 
gör för de under 3år så behöver man ha 
med egen madrass till dessa. Och glöm 
inte att vi bor på ett vandrarhem, så 
sängkläder behöver ni ta med till alla. 
 
Vi startar veckan gemensamt på 
vandrarhemmet vid 17.00 på lördagen 
med middag och samling.   
 



 
 

Skidåkning : 

Vi bor några minuters bilfärd från 
Stöten och kommer att ha liftkort 
lörd-fred för att kunna få ut så 
mycket skidåkning som möjligt. Det 
finns även tillgång till flera 
längdskidspår både i anslutning till 
Stöten och precis utanför 
vandrarhemmet. 

 

Skidhyra 
Skidhyra står var och en för, man kan 
hyra i Stöten eller så kan man göra 
det utmed vägen innan man kommer 
till Sälen, vilket är billigare. 

Anmälan 

Namn : ..............................................................................................................................................................................................................  
 
Mob : ................................................................................................................................................................................................................  
 
Mail : ................................................................................................................................................................................................................  
 
Antal vuxna : .....................................................................................................................................................................................................    
 
Antal barn : .......................................................................................................................................................................................................    
 
Antal ungdomar : ...............................................................................................................................................................................................   
 
Ålder på barn/ungdom : ....................................................................................................................................................................................  
 
Antal lifkort : .....................................................................................................................................................................................................  
 
Allergier : ..........................................................................................................................................................................................................  
 
Anmälan görs till någon i kommiten, 
antingen via mail eller denna blankett 

Anmälan är bindande 

Anmälningsavgiften återbetalas ej 

 Platserna på boendet är begränsade så 
först till kvarn gäller 
 

Sista anmälningsdagen 2017-11-19 
 

En anmälningsavgift på 895kr/pers 
betalas in på BG222-9219 märkt med 
skidresa och namn. Anmälningsavgiften 
är en del av totalsumman 

 
Mat 
Frukost på vandrarhemmet, som vi 
tillsammans fixar. 
Lunch är mackor och varm dryck, som 
var och en fixar på morgonen och tar 
med till backen för att äta under dagen. 
Kvällsmat fixar vi tillsammans på 
vandrarhemmet. 
Fika kommer vi också att göra. 
 

Priser : 
Boende och mat 
Vuxen 1790kr  
Vuxen (2bäddsrum) 2490kr  
Ungdom 13-20 år 1790kr 
Barn 4-12 år 1480kr 
Barn 1-3 år  155kr/år*  
 
Liftkort (7 dagar) 
Vuxen 1435kr 
Ungdom 7-17år 1205kr 
Barn 0-6år 60kr 


