
                                           Torsdag 31 jan t.o.m. Söndag 3 feb 2019 

            Du får prova allt inom Telemarkskidåkning och vara en del av utvecklingen. 

Du och dina vänner, klubbar, föreningar, företag, nybörjare som elit.  Alla är lika välkomna! 
 

Var:      Fjätervålen är grannanläggning till Idrefjäll men över 1020 m.ö.h. och har internationellt godkända pister 

              för storslalom och stora offpistområden. Bara 47 mil från Stockholm. 

Vem:    Svenska Skidförbundets Telemark Kommittè med Tommy Bolic och Lars Arnemo erbjuder 

              instruktörer och skidvärdar med kompetens och hjärta. 

Hur:      Mindre skidgrupper om 5 till 7 åkare per instruktör. Kategorierna är ”oövade, övade och ovanligt övade”. 

              På förmiddagen åkning med instruktör och på eftermiddagen 30 års jubileumprogram och annat skoj. 

              Eftermiddagarna erbjuder även test av utrustning och specialerbjudanden. 30 års jubel på fredag kväll och  

              bankett med trerätters middag och dans till levande musik på lördag kväll. Alla dagar även levande musik på  

              afterskiin. För barn äldre än 6 år kan barnskidskola och barnpassning ordnas mot en avgift. Barnskidskolan är 

              mellan 9.00 –11.30.   Anmälan: Se sidan 2                                                                             (Try Google translate!) 

             Information: Tommy Bolic, Berg & Dahl AB,   mail: berg.dahl@telia.com      mobil: +467068 78 478. 

             Mer info och ”uppvärmningssnack”på  fbook: ”Telemarksläger i Fjätervålen” och på hemsidorna: 

              www.fjatervalen.se             www.skidor.com/telemark               

              Ett skidäventyr i samarbete med Berg & Dahl AB och Svenska Skidförbundets Telemark Kommittè 
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Sid 1 

Hjärtligt 
  Välkomna! 

Ta med stighudar  

om du har! 



SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG 

Anmälan med alla uppgifter (se nedan ”Din anmälan”) för dig och din grupp mailas till Tommy Bolic 

på mail berg.dahl@telia.com.  

Din anmälan ska innehålla detta: 

Lämna uppgifter enligt nedan 1-6 för varje person. Så sätter vi dig/er på anmälningslistan 

1. Namn, adress, mailadress, mobilnummer. (Ålder på barn och ungdomar) 
 Är ni en grupp (2pers.eller fler) skriv även ”Gruppledare” vid namnet på en sådan. Detta är                                                                                             
er kontaktperson. Tommy kontaktar den personen om det är information som ska till gruppen  
                                                                                                                                                                              
2. Oövad, övad eller ovanligt övad telisåkare? Vad känns rätt för dig? Bara grovskattning! Har du                 
frågor om gruppindelning, instruktör eller utrustning ring Lars Arnemo 0703038314       
Är du ungdom kan du skriva ”ungdomsgrupp”, det brukar vara c:a 3-4 Ungdomsgrupper. 
 
3. Skidutrustning. Vill du hyra? Kontakta Stina@fjatervalen.se för bokning och övrig inform-                                                                                                  
ation. De erbjuder bra utrustning och service. Säg att du deltar på lägret så får du lägerrabatt! Boka 
tidigt! Telefon: 0253-21141 /21140.  
 
4. Boende i privata stugor erbjuds. Eget sänglinne medtages!!! Har du önskemål om vem eller vilka 
du vill dela stuga med? Skriv det i anmälan. 
 
5. Resan till Fjätervålen. På torsdagen finns vi i restaurangen för att ta emot er mellan 15.00 och 
24.00. Kommer du senare så ring Tommy 0706878478. Vill du boka en bussplats i de abonnerade 
bussarna från Stockholm eller Uppsala? Ring Tommy för information och bokning. OBS! Bokning 
sker endast genom att ringa Tommy. Bussresenärer får bo närmast backen! 

6. Mat. Det serveras frukost, lunch och middag i restaurangen. Har du speciella önskemål så skriv 
det i anmälan. Var tydlig med vad du inte äter så underlättar du för personalen i restaurangen och 
dig själv.  

Tack för all information som underlättar för oss att göra din löshälshelg fantastisk! 

 

 

Din betalning: 

Kursavgiften: betalas in, efter att anmälan är inskickad, på BankGiro: 5962-7927  Skriv i mottagar-

fältet: ”B&D AB”+”FJV19” och namn på alla som betalningen avser. Ingår: skidskola och liftkort, bo-

ende, helpension, bankett, föredrag. (IBAN: SE 1250000000053401002651  BIC: ESSESESS) SEB 

Avgift för vuxna: 3965kr.    Ungdomar 8-15 år: 3260 kr.    Barn: Ring Tommy 0706878478 

(Vill du komma en dag innan dvs. onsdag kväll, betalar du ett tillägg på 560 kr för boende och lift-

kort. OBS! Skriv då FJV19 4dgr i din anmälan!) 

Avbeställningsskydd ingår. Avbokning före 14 januari innebär återbetalning av kursavgiften med 

avdrag 300 kr. Efter 14 januari krävs läkar eller arbetsgivarintyg avdraget blir då 600 kr.  
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Välkomna! 

OBS! Nytt BankGiro 



 

Jubilee 30 år / program 

Torsdag:                        Fredag:                                        Lördag:                                                Söndag: 

15:00-24:00                  07:30- 9:00 Frukost                    07:30-9:00 Frukost                           08:00-9:00 Frukost  

Incheck./nattamat       09:00-11:45 Telemark               09:00-11:45 Telemark                      09:00-11:45 Telemark 

Nycklar/Liftkort            11:50-13:15 Lunch                     11:50-13:15 Lunch                             11:50-13:15 Lunch  

Sign.Gästboken            13:15-15:30 Telemarkaktiv      13:15-15:30 Telemarkaktiv               13:15-15:30 Telemarkaktiv   

                                        15:20-16:45 After Telis              15:20-17:00 After Telis                      15:30   Nyckelinlämning 

                                        18:00-19:30 Middag                   19:30 Midd./Bankett/Dans /Prisutdeln.      Bussavgång/städ 

                                        20.00 –”30 årsprogram”            01:00 God Natt                                                            
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R E T R O S K O J  

L Ä D E R T Ä V L I N G :  

” K l ä d e r ,  s t i l ,  t e k n i k ”  

O T R O L I G A  P R I S E R ! ! ! ! !

( S t o r a  j u b i l e u m s p r i s e t ! )  

G A M L A  S K I T I G A  K L Ä D E R  

” G E L L E R  S O M  F E L L E R ”  

 

 

Ta med dina läderskor och gamla ”tomglasskidor”(smalskidor)! 

Om du inte har, så låna GRATIS av oss instruktörer (obs begränsad tillgång) maila 

din skostorlek + längd + namn till Tommy på berg.dahl@telia.com! Senast 7 jan. 

På 30 års jubileet knyter vi ihop Telemarkskidåkningens historia från 

1868 !!!! fram till idag…...151 år som det svänger om! 

Bilder ur Fabian Rimfors bok  

”Olle Rimfors Skidfärd” 
Olle Rimfors 

World Guinness Record Att. 


