Tur til Sauda 2017
Da er vi snart klare for avreise til Sauda! Vi har mange mulige alternativer til aktiviteter på turen, og
vil gjerne oppdatere deltakere og foreldre om disse muligheten. Skitrekket er selvfølgelig den største
attraksjonen for turen! Her er det nok viktig, for å få det så rimelig som mulig, å finne skikort som
passer best for ditt/ditt barns bruk!
https://sauda.skiperformance.com/shop/no/shopp#/shop/no/support/prices
Priser og mulighet for online bestilling finner du på linken over. Kan være greit å bestille om du ikke
vil sende med/ ta med mye penger.
Det blir mulighet for Svømmehall Lørdag, Søndag og Mandag. Åpningstidene varierer så det er ikke
alltid det vil være mulighet for de som har vært i skitrekket til å reise i svømmehallen på samme dag.
Svømmehallen i Sauda har et helårsbasseng ute som vil være åpent i tillegg til 2 basseng inne.
Prisene er som følger:
Prisar for 2017:
Vaksen: 110,- (fra 18 år)
Skuleungdom/honnør: 80,Barn: 60,- (opp til 15 år)
Ellers kan det være lurt å ha med treningsklær/fotballsko. Det er muligheter for å gå fjelltur, spille
fotball, baking og se film!
Vi sover i en idrettshall og det er i skrivendestund meldt ned mot -10 grader i løpet av helga. Det
betyr at hallen kan bli kald, og det er lurt å ha med gode liggeunderlag og soveposer/dyner 😊
Bagasjen blir henta på båten og kjørt opp til der vi skal sove! 😊
Alle deltakere får Frokost (her blir alle oppfordret til å smøre niste, da vi ikke har en felles lunsj, pga
skitrekket!) Middag og kveldsmat! :)
Vi kommer også til å kjøpe inn litt felles snacks til kveldene 😊
Utenom dette ligger program også her på siden 😊 Håper alle gleder seg til en helt super tur! 😃
Mvh Hege Myrstad
tlf: 48226937

Pakkeliste:
Andre ledere:
Vegard Todnem
tlf: 47510989
Linnea-Elise Asheim
tlf: 94783695
Dan Mikal Cazon
tlf: 98853126

 Bibel
 Skrivesaker
 Skiutstyr
 Toalettsaker
 Varme klær
 Innesko/varme sokker
 Liggeunderlag
 Sovepose
 Treningstøy
 Godt humør! 😃

