
     
               VÄLKOMMEN TILL VÄRLDENS ÄLDSTA TELEMARKLÄGER            

 
För 32:a året i rad arrangerar vi denna löshälsfest för Telemarkåkare & Uppförsåkare. 
Fjätervålen är ett fjäll i norra Dalarna 47 mil från Stockholm med större delen av 
pisterna ovanför trädgränsen. Fina offpistområden. Ta med pannlampa o stighudar! 
 
Du åker med en inspiratör i små grupper med 5-8 deltagare på förmiddagen. Nytt för i 
år är att vi ordnar skidaktiviteter med en stavlängds avstånd även på em/kväll, samt 
att ni bokar stuga själva i egna boendegrupper. Info under lägret meddelas i 
fbookgruppen ”fan ta corona” som ni som deltar bör logga in på. 
Du anmäler dig i någon av dessa 3 grupper= oövade, övade och ”ovanligt övade”. På 
plats ute på snön, delas var och en av dessa sen upp i ytterligare 3 undergrupper (se 
sidan 2 anmälan/betalning). Ni bokar stuga på 0253-21143 hos Mia, Boel, Nina eller på 
bokning@fjatervalen.se uppge ”Telemarkshelgen”.  
När ni fått stuga, anmäler ni er till oss på berg.dahl@telia.com  
Frågor om lägret, Tommy Bolic 0706878478 eller berg.dahl@telia.com 
Frågor om skidskola, utrustn, Lars Arnemo 0703038314 eller lars.arnemo@gmail.com 
 
På nästa, sidan 2, har du anmälningsuppgifter, priser mm. 
På sidan 3 har du preliminärt program och våra coronaregler (ej rekommendationer) 
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ANMÄLAN / BETALNING 
 
     Först gör du det här: 
 
     Du ordnar själv: 

Skidutrustning bokar du på skidshop@fjatervalen.se uppge ”Telemarklägret”. 
Stuga bokar ni och betalar själva genom Mia, Boel eller Nina 0253-21143 eller genom  
bokning@fjatervalen.se uppge ”Telemarklägret”. 

 
     Sen gör du det här: 
 
     Anmäl dig/er till oss på berg.dahl@telia.com när du fixat ovanstående. 
1. Vi behöver ditt/era:  Namn, adress, mailadress och mobilnummer  
      Skriv om du är kontaktperson: (Den som anmäler annan än sig själv, hen blir er  

kontaktperson med oss och söker vår för helgen nybildade fbook grupp: fan ta corona  
2. Vi behöver också adressen på stugan ni bokat i Fjätervålen. (för att få matlådor till rätt grupp) 
3. Skriv om du är oövad= grp1  övad= grp2  eller ”ovanligt övad”= grp3 

Detta är en grov självskattning, vi ordnar resten tillsammans ute på snön. 
4. Uppge ålder om du är under 16 år! 
5. All frukost sköts av er själva i stugorna i år och inga måltider i restaurangen el. värmestugan. 

Matlådor från restaurangen hämtas av kontaktpersonen utanför rest. (3 lunch + 2 middag) och 
      äts i stugorna! Du som behöver specialmat beställer av köket på: wardshuset@fjatervalen.se                                                                                                                                                                                                                                      
      uppge namn och stugadress i Fjätervålen. För frågor: Karolina 0730820892 
 

     Sist gör du det här: 
 
Kursavgiften innehåller: Liftkort, Telemarkkurs, Matlådor lunch/middag, Kvällsåkning+ngt varmt 
 
Betala på SEB BankGiro 5962-7927  skriv ”FJV21” och namn för vem/vilka insättningen avser!! 
Vuxen kursdeltagare med matlådor = 3.940 kr                   (3.840 kr + avbokn.skydd oblig. 100 kr)             
Ungdom kursdeltagare u. 16 år m. matlådor = 3.790 kr    (3.690 kr + avbokn.skydd oblig. 100 kr) 
 
(OBS! Avbokningsskyddet ingår och innebär att ni får tillbaka hela ovanstående belopp -100:- om ni bokar av eller 
omvänt om lägret ställs in pga smittskyddsläget ) 

 
Avsikten med att ni själva sköter stugorna och städningen i år är att ni ska ha full kontroll över den 
grupp ni sätter ihop att bo med. Den gruppen är den enda ni får vistas inomhus med i år. Den  
andra gruppen ni deltar i är skidskolegruppen 3 – 7 personer, men den är utomhus, med inspi- 
ratör och på 2 m avstånd. Ta gärna med en fickflaska med handsprit. 
Information under lägret sker på fbook gruppen ”fan ta corona”.  
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                        Preliminärt  PROGRAM och speciella regler för i år pga C19 

 
         OBS!  Alla dagar egen frukost i stugorna! 

Torsdag             Fredag                                             Lördag                                        Söndag 
                                08:30                                                         09:00                                                   09:00 
Ankomst till           Uthämtn. av utrustning utanför           Samling 2m avstånd i skid-             Samling 2m avstånd i 
Stugorna.               skidshopen. Vid varuintaget.                skolegrupperna.                               skidskolegrupperna. 
Ingen samling       09:00                                                         09:00 – 11:00                                    09:00- 11:00 
i restaurangen!     Samling 2m avstånd i mittbacken.      Löshälsåkning med Inspiratör        Löshälsåkning med Inspir. 
Hämta kuvert m    Nybörjare mot knappliften. Vana        11:30 -                                                11:30 -  
nycklar/skipass i   åkare i mitten och ovanligt övade       Lunch i stugorna (uthämtning        Lunch i stugorna (uthämtn. 
stor låda t.hö         mot ankarliften.                                      av matlådor)                                      av matlådor) 
innan stora P.        09:00 – 11:00                                           15:00 – 16:30                                    13:00  
Kuvert märkt m     Löshälsåkning med Inspiratör               Löshälsåkning med Inspiratör 
Stugadressen.       11:30 -                                                       i elljus och med pannlampor         Avslut Fri lek, städ, nyck-   
                                 Lunch i stugorna (uthämtning av         (tilltugg ngt varmt ute)                   el inlämning, hemresa. 
                                 matlådor)                                                  17:00 
                                 15:00 – 16:30                                           Avslut, uthämtning av matlådor 
                                 Löshälsåkning med Inspiratör i              
                                 elljus och pannlampor (tilltugg ngt 
                                 varmt ute)                                 
                                 17:00  
                                 Avslut, uthämtning av matlådor  
 
Årets läger är utformat i samråd med smittskyddsläkare, jurister, polis och länsstyrelse men kräver er absoluta 
medverkan! Ni får endast umgås inomhus med era stugkamrater som ni bor med och då menar vi i er stuga. Inga 
påhälsningar i andra stugor, inte gemensamma bastubad och inga andra ”gruppbildningar” annat än 
skidskolegrupperna eller andra av oss skapade små grupper utomhus.  
Restaurangen besöks endast vid toabesök! Er utvalda kontaktperson (samma person varje dag) hämtar mat- 
lådorna till er stuggrupp för lunch och middag utanför ingången till restaurangens uteplats av Karolina, som också 
hon är ensam om att lämna ut maten varje dag till er. Håll hela tiden 2m avstånd till andra personer. 
I övrigt följ noga Fjätervålens coronarestriktioner. Det ligger ytterligare information i det kuvert ni hämtar nycklar 
och skidpass i, till höger i lådan innan stora parkeringen.  Använd utställd handsprit så ofta ni kan och håll avstånd. 
Om du känner dig det minsta sjuk skall du avstå din plats.          
 
 
   

                 


