SKITURE 2018
UngAalborg / Aalborg Ungdomsskole

Hovden i Norge
For 13-19 årige i Aalborg Kommune

Hovden er et af Norges
bedste skiområder.
Samtidig er det et af
Norges mest snesikre
områder.

Alpine forhold

Inkl. i prisen

 Beliggenhed, 800-1.200 meter over havet.
 Snekanonanlæg, 8 km pister.

✓✓ Færgeoverfart

 Skilift, 3 stole og 6 træk.

✓✓ Ophold i 9 og 11 pers. hytter

 35 pister

✓✓ Mad i hytterne

 Længste nedfart 3 km
Hovden ligger 4 timers kørsel fra
Kristiansand (215 km). Vi skal bo i
hytter tæt ved skicentret. Hytterne kan
være forskellige, men indeholder alle
moderne faciliteter.

Skiturene

Pris: 2250 kr. /pers.
Online tilmelding
- se bagsiden

✓✓ Bustransport

✓✓ Lån af ski/snowboard

 Snowboard, egen park og boardcross.

✓✓ Liftkort
✓✓ Obligatorisk skiundervisning

Hovden Skicenter
 www.skiinfo.dk

Holdnr.

Tid/periode

Sidste tilmelding

Skiprøveaften

Destination

0106

01/03 - 04/03 2018

1. januar 2018

27/02 2018 (kl. 17.30 - 19.00)

Norge (Hovden)

0107

08/03 – 11/03 2018

1. januar 2018

06/03 2017 (kl. 17.30 - 19.00)

Norge (Hovden)

Skoleforvaltningen | Aalborg Ungdomsskole | Godthåbsgade 8 | 9400 Nørresundby | 99
93 31
52 41
09 91
00 | www.ungaalborg.dk

Følg UngAalborg på facebook.com/ungaalborg

Information og tilmelding

HUSK: Der er begrænsede pladser - tilmelding kører efter først til mølle-princippet!

Skiprøveaftener

Brug af alkohol og stoffer

Skiprøveaftener foregår på UngAalborgs Servicecenter,
K. Christensens vej 6, 9200 Aalborg SV.
Se skemaet på forsiden for datoer for de enkelte skiture.

...er naturligvis forbudt på alle turene - også for dem, der er
over 18 år. Overholdes dette ikke er det hjemsendelsesgrund for
egen regning!

Tilmelding sker ved at gå ind på følgende link:

✓✓ Pris: 2250 kr.
✓✓ Tilmelding inden 1. januar 2018

http://tilmelding.ungaalborg.dk

✓✓ Destination: Hovden, Norge
✓✓ Tilmeldingen bliver registeret ved betaling og er bindende
OBS! Afbestillingsforsikring hos eget forsikringsselskab
Vær opmærksom på, at pengene ikke refunderes medmindre du
har en afbestillingsforsikring hos eget forsikringsselskab.

 Det er en fordel at hente app’en Tabulex Elev
 Søg, hvilken skitur du ønsker at deltage på og tryk tilmeld og betal.
 Betaling foregår med betalingskort.

Efter din tilmelding sender vi et informationsbrev med relevante informationer omkring skituren.
Dette foregår pr. e-mail, så derfor er det vigtigt, at den rigtige e-mailadresse bliver påført online tilmeldingen.

Har du spørgsmål til turene, kan du henvende dig til...
 Torben Jespersen Nielsen
93 52 09 13
toni-skole@aalborg.dk

 Camilla Lindum
93 52 09 05
cl-skole@aalborg.dk

 Spørgsmål vedr. betaling, Karina Brøndum
93 52 09 03 (kl. 8.30 - 15.00)
kab-skole@aalborg.dk

Skoleforvaltningen | Aalborg Ungdomsskole | Godthåbsgade 8 | 9400 Nørresundby | 93 52 09 00 | www.ungaalborg.dk

Følg UngAalborg på facebook.com/ungaalborg

