
Klubtur i uge 10 2012 til Norge  

til familier der har et handicappet barn og andre medlemmer 

 
Aabenraa Skiklub vil også i 2012 uge 10 arrangere en klubtur for familier, som har et handicappet 
barn, andre handicappede (bofællesskaber) og andre klubmedlemmer. 
Deltagelse i turen kræver medlemskab af Aabenraa Skiklub. Familiekontingent koster 500 kr. 
årligt, kontingent for bofællesskaber med handicappede koster 750 kr, en voksen 250 kr. en ung til 
og med 19 år  125 kr. 

Hent indmeldelsesblanket på: www.aabenraa-skiklub.dk. 
 
Indkvartering på Gaustablikk Høyfjellshotell, 15 km fra Rjukan i Telemarken (180 km fra Oslo). 
Hotellet ligger 960 m.o.h. og er dermed snesikker, langrendsløjpen går lige forbi, nærmeste lift til 
alpinanlægget er 100 m fra hotellet.  
Der er tre kørestolsvenlige værelser. 
 

www.gaustablikk.no  

 
Hotellet er booket fra søndag, den 04. til søndag, den 11. marts 2012. 
Færgeoverfart: Hirtshals – Larvik 04.03.2012 kl. 08:00 – kl. 11:45 
                         Larvik – Hirtshals 11.03.2012 kl.12:45 – kl. 16:30. 
 
Priser for hotelophold med helpension (10% grupperabat fraregnet).  
2 børn under 16 år på opredning er gratis ved 2 betalende voksne. 
2 voksne og 1 eller 2 børn (under 16 på opr.) 9.864 kr 
2 voksne                                                           9.864 kr. 
1 voksen og 1 barn                                           7.498 kr. 
1 voksen                                                           6.444 kr. 
2 voksne og 3 børn                                         12.330 kr.(3. og 4. barn halv voksenpris) 
 
Bus ca. 700 kr. pr. voksen og ca. 350 kr. pr. barn (men prisen er afhængig af deltagertal i bussen) 
Egen bil på færgen vil koste ca. 1.500 kr. 
 
Skiklubben vil stå for planlægning, skiinstruktører, skiudstyr til langrend, for 
hjælperedskaber og for skiinstruktion i såvel langrend som alpint skiløb på alle niveauer. 
Skiklubben støtter skiinstruktion til unge med op til 400 kr hver, som går til instruktørernes 
omkostninger. 
Deltagerne betaler selv en andel af disse omkostninger, som vil udgøre ca.150 kr. pr. barn og ca. 
300 kr. pr. voksen. 
 
Omkostninger til alpint skiløb og snowboard, hvis man ønsker det, såsom udstyr dertil og 
liftkort, overholder man selv.  
Børn under 8 år får gratis skiudstyr og liftkort. 
 



Instruktørerne har udarbejdet en blanket, som vi kalder ”idrætsbiografi” og som skal hjælpe 
os ved instruktion af de handicappede. Efter tilmelding får I blanketten tilsendt og den bedes 
returneret udfyldt med de informationer, som I vil give videre til os. 
 
Priseksempler, priser i NOK  
 

Priser skileje inkl. støvler og staver  3d 4d 5d 6d 

Voksen 436 512 584 632 

Børn 140cm/skostørr. 36 332 388 436 472 

Børn 0 – 7 år gratis 

 
          Priserne er angivet med 20 % rabat. 
 
Priseksempler, priser i NOK  

Liftpriser  3 d 4d 5d 6d 1d 

Voksen 724 896 1044 1188 284 

Børn 8 – 15 år 552 692 808 925 224 

Børn 0 – 7 år 0 0 0 0 0 

 
Der betales for keycard 75 NOK og man får 50 NOK igen ved aflevering af keycard. 
Priserne er angivet med 20 % rabat. 
Kurs d.d. (september 09): 100 NOK = 86 DKK 
 
Afbestillingsforsikring tegner man selv. 
 
 Tilmelding til turen gerne elektronisk til begge undertegnede senest 23. september 2011. 
Angiv navne på voksne og børn, børnenes alder i marts 2012, adresse og e-mail adresse, samt hvem 
i familien vil stå på alpin ski (a), på langrendsski (l) eller begge dele (l + a), eventuelt snowboard 
(sn) og om I vil køre selv. 

 
Tilmelding er endelig, når man har betalt depositum på 500 kr. pr. betalende deltager på Sydbank 
Aabenraa  7910 – 341183. mærket h-tur uge 10 2012. 
Besked om restbetaling går direkte til de tilmeldte og det vil ske i løbet af januar 2012. 
 
Der er planlagt et møde med de tilmeldte på Fjordskolen i Aabenraa med informationer, event. 
skigymnastik og uddeling af langrendsudstyr: fredag, den 24. februar 2012 kl. 16.00 - 18.00. 
 
Vi står gerne til rådighed til besvarelse af spørgsmål og flere informationer. 
Spørgsmål angående bus, opsamling, færgen, hotel og rejsen ellers til Ernst, 
angående udstyr, skiinstruktion, skiklub, møder og andre til Erich 
 
Venlig hilsen  
 
Ernst Hybschmann  tlf. 7462 1704  E-mail: erhyni@oncable.dk 
Erich Turnowsky                tlf. 7462 1140                     E-mail: eturnowsky@mail.dk  


