
Orsa Grönklitt 2019 
 
Upplands skidförbund inbjuder Er att deltaga i det traditionella 
Snölägret i Grönklitt den 21-24 november. 
Förbundet kommer att hålla med tränare för födda 06-07 och 04-
05 samt juniorer /seniorer!  
 
Är man yngre får man gärna hänga med, men där förälder/ 
klubbledare blir ansvarig för träningen.  
 
Samtliga klubbar skall ha en förälder/klubbledare med som 
hjälper klubbens åkare med vallning på plats ! 
 
NYTT för i år är att Upplands Skidförbund sponsrar med 
busstransport till Orsa ToR, torsdag 21/11 och hem söndag 
24/11. Preliminära upphämtningsplatser är Hallstavik – 
Gimo – Uppsala – Tierp.  När vi vet vilka klubbar som anmält 
sig återkommer vi med detaljerad information om tider & 
exakta platser. Kom i håg att vid anmälan ange om ni vill åka 
buss.  
 
I priset ca 1800 kr ingår: 
3st frukost fr.o.m fredag  
3st lunch   fr.o.m fredag 
2st middag  fr.o.m fredag 
Sängplats i 6-bäddstugor i 3 nätter 
Busstransport 
Tränarsupport 
Trevligt umgänge 
Ingen mat ingår vid ev tidigare ankomst under torsdagen. 
 
 
 
 
 
 



Preliminärt program: 
Torsdag e.m finns ledare från Upplands skidförbund på plats för 
träning och uppdelning av stugor. 
 
Torsdag e.m skidor ( fristil ) 
Fredag f.m Skidor (fristil) 
              e.m Skidor (klassiskt) 
Lördag f.m  Skidor (klassiskt) 
               e.m Skidor (klassiskt) 
Söndag f.m Skidor (fristil) 
 
Anmälan görs klubbvis till Linda Björnström Jeleby senast 
måndag 11 november 2019 via e-post: linda.b.jeleby@hp.com   
 
Information vid anmälan:  

• Buss eller egen transport 
• Personnummer (hela) 
• Telefonnummer samt E-post adress till klubbledare 
• Faktureringsadress 
• Ev matallergier  

 
Ett mer detaljerat program skickas ut senare till alla som anmält 
sig. 
 
Anmälan är bindande och kostnaderna kommer att faktureras och 
ska vara betalda före lägrets början.  
Vid sjukdom och andra större hinder gäller såklart andra regler. 
 
Ansvarig ledare i Orsa är Linda Björnström Jeleby, 076-7219466 
 
Vid frågor:  
Linda Björnström Jeleby, 076-7219466 
Jocke Sköld, 070-3503030 
Janne Petterson, 070-6510811 
 
Välkomna! 
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