
Hej! Äntligen Snö! Nu blir det Orsa… 

Det blir Orsaläger på Skidor 17– 20 nov 2011. 
Orsa erbjuder till helgen ca 2 km konstsnöspår!…samt på stadion… 

Ta gärna med ett extra par skidor, något sämre, om du har tillgång till det !! 

Ansvariga i respektive klubb vidaresänder detta till respektive deltagare omgående! 

Torsdag em: 
Bussresa- 13.30 Start Hallstavik 

 14.30 Påstigning Uppsala E4 Statoil/ Max Motorvägen 

 15.00 Nya E4 Vendel avfarten- parkeringen 

 15.15 Månkarbo Preem 

 15.30 E4, Rastplats Arvidsbo Tierp 

 Ca 20.00 Ankomst  

Ovan tider gäller Bussresenärer 

Bilresenärer anmäler sig vid reception vid ankomst 

Träning fredag fm- söndag fm, det vill säga 5 träningspass. Mat ingår- frukost- lunch samt 

middag. 

Ansvariga för påstigning buss 

(Hallstavik, Uppsala Janne Pettersson 070-6510811) 

(Vendel, Månkarbo, Tierp: Pär Ohlström 070-7735144) 

Bussen kommer att stanna för middag på vägen upp samt på hemväg (var och en betalar för 

sig).  

Pris buss ToR 400:- samt läger 1200:-/person, gäller alla åldrar( inkl spårkort). 

 

Bilresa- görs på egen hand, anvisad plats för boende vid ankomst på em/ kväll. Inkvartering 

fr o m 15.00 torsdag. (ev annan lösning meddela lägeransvarig om ni kommer på annan tid). 

 

Tränare/ Ledare på lägret blir: 

 Ulf Jansson, Janne Pettersson, Pär Ohlström, Janne Karlsson, Christian Jansson samt Anton 

Öqvist samt Fredrik Persson fd Åsarna. 

 

Att ta med sig: 

Egna lakan och handduk. Träningsutrustning för 2 pass/ dag. Skidor och stavar skate o 

klassiskt, valla, drickabälte, varma kläder och skor. Löparskor samt skidgångsstavar, mm. 

 

Samling för mer info 07.30 vid frukost fredag morgon. 

 

Hemresa söndag ca kl 13.00. 

OBS! Om du ej kan åka med på lägret meddelas det senast tisdag kväll 15 nov 

kl 22.00 till  Ulf Jansson på mejl eller telefon 0708-947735.  
 

Läger ansvarig Ulf Jansson: ulf.jansson@telia.com, 0708-947735 

Telefon bussen: Roger Lund, Hallsta Buss 0175-23550 

Janne Pettersson samt Pär Ohlström, se mobil ovan. 

Telefon Orsa Grönklitt Lena Marcusson, 0250-46223 lena.marcusson@orsagronklitt.se 

Välkommen! 
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