
Orsa Grönklitt 2020 
 
Upplands skidförbund har beslutat att genomföra det traditionella snölägret i Orsa 
Grönklitt dock med Covid-19 anpassningar. Läs mer nedan. 
I år blir lägret 26–29 november. 
 
För att begränsa antalet deltagare kommer plats i första hand ges till ungdomar födda 
07–08 samt 05–06 samt junior/senior. Förbundet kommer att ha tränare på plats för 
07–08 samt 05–06. 
 
Förra årets comeback med busstransport utgår på grund av Covid-19. Dvs transport 
ToR Orsa Grönklitt anordnas på egen hand. 
  
Men som vanligt gäller att deltagande klubbar skall ha en förälder/klubbledare på 
plats för hjälp med vallning åt klubbens åkare!  
  
Boende sker som vanligt i 6-bädds stugor där bäddarna är fördelade på 3 eller 4 rum.  
Tanken är att ha max 5 personer i varje stuga samt att försöka hålla stugorna klubbvis 
för att förhindra ev. smittspridning.  
 
Nytt för i år är att vi kommer att ha en extra stuga som enbart kommer användas i 
karantänsyfte om någon blir sjuk. Om så är fallet måste någon anhörig kunna 
hämta inom 6-8h! 
 
Än så länge har vi inte klart med hur maten skall anordnas i dessa Covid-19 tider utan 
återkommer så snart vi har fått bekräftat av Grönklittsgruppen.   
 
I priset ca 1900 kr ingår: 
3st frukost fr.o.m fredag  
3st lunch   fr.o.m fredag 
2st middag fr.o.m fredag 
Spårkort 
Sängplats i 6-bäddstugor i 3 nätter 
Tränarsupport 
Trevligt umgänge 
Ingen mat ingår vid ev tidigare ankomst under torsdagen 
 
Vi följer FHM och SSF:s råd och riktlinjer och upplägget kan ev förändras om det visar 
sig nödvändigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 16 november 2020 
via e-post: 30TUlinda.b.jeleby@hp.comU30T   
 
Information vid anmälan:  

• Namn och Personnummer (hela) 
• Telefonnummer samt E-postadress till klubbledare 
• Faktureringsadress 
• Ev matallergier  

 
Mer detaljerad information kommer att skickas ut inom kort sam innan avfärd. 
 
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 (Folksam), 076–7219466 samt 
Mats Omnell (VW Ungdoms cup), 070-606 03 43 
 
Vid frågor:  
Linda Björnström Jeleby, 076–7219466 
Jocke Sköld, 070–3503030 
Janne Petterson, 070–6510811 
 
Varmt välkomna! 
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