
SKITUR 2023
VINTERFERIEN        FRA 8. KLASSE



I år går Ungdomsskolens skitur til Hafjell i 
Norge. Et supermoderne og lækkert sted med 
terræn for både begyndere og øvede. Her er 
masser af udfordringer på både ski og snow-
board, så på med hue og vanter og tag med os 
til Norge!

Opholdet
Ud over at stå på ski og hygge, skal du sammen 
med de andre i din lejlighed stå for madlavning.
På turen er der skiskole hver dag, hvor du 
bliver placeret på et hold svarende til dit niveau. 
Skiskole er obligatorisk for alle nybegyndere og 
let øvede. Alle andre tilbydes skiskole i tre dage, 
hvor vi blandt andet skal på en guidet off-pist tur. 
Vi skal bo tæt på pisten i hytter med plads til 8-12 
mand. 

SKITUR TIL HAFJELL
ACTION OG HYGGE I SNEEN
Tag med på ski i uge 7 til Hafjell i Norge Her får du en rejse fuld af oplevelser hvor 
du kommer til at bo i hytte med dine venner. Der vil være mulighed for både alpint 
skiløb og snowboard – for alle.

Betaling - og det får du for pengene
Prisen er 4000 kroner.

Betalingen er delt op i to rater. 
Første rate på 1000 kroner skal betales ved 
tilmelding senest 1. oktober 2022.
Betales denne første rate ikke, giver vi pladsen 
til den næste på listen.

Betaling af anden rate skal falde til januar 2023. 
Begge beløb kan betales via VUSK-appen eller på 
hjemmesiden vusk.dk

Prisen inkluderer transport, ophold og liftkort. 
Du skal selv betale for mad på turen. Beregn ca. 
150,- pr dag.



Planlægningsmøde
Turen skal selvfølgelig forberedes. Derfor holder 
vi planlægningsmøde i januar 2023. I får besked, 
når vi nærmer os.

På mødet gennemgår vi rejsens indhold, områ-
det, vores forventninger til hinanden, indde-
lingen i lejlighederne og alt det andet sjove; 
madplan, indkøb, udstyr, pakkeliste med mere.

Framelding
Tilmeldingen er bindende. Eventuelt afbud bety-
der tab af pengene. Men kan du finde en afløser, 
er du økonomisk reddet. Kontakt turplanlæg-
geren, som måske kan hjælpe dig med at finde 
en anden.

ALT DET PRAKTISKE
Turplanlægger og kontaktperson
Anders Mølbak
Tlf.: 4041 6647
Mail: anmoe@viborg.dk

Hvornår?
Vinterferien 2023.
Vi rejser 12. februar og er hjemme igen 
17. februar.

Hvem kan deltage?
Du skal minimun gå i 8. klasse for at deltage. 
Der er plads til 70 på turen, og det er først til 
mølle-princippet, der gælder. Så skynd dig. Der 
bliver rift om pladserne.  
Vi åbner for tilmelding den 25. august klokken 
15.00, og tilmeldingsfristen er 1. oktober 2022.



Viborg Ungdomsskoles fritidsafdeling er et un-
gdomsunivers med  fritidstilbud til unge fra 
Viborg Kommunes 7. klasser og opefter. Vi har 
klubber i hele kommunen, vI har en bred vifte af 
fritidshold, der tilbyder alt fra anderledes sport 
til boglige og kreative fag. Vi tilbyder rejser til 
Paris, London, Tjekkiet og skituren i vinterferien. 
Vi har weekendture til blandt andet Vigsø og 
Jesperhus, og vi tilbyder førstehjælp og kørekort 
til knallert og traktor. Find det hele og tilmeld 
dig på vusk.dk


