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Idrottsföreningen för att stödja och möjliggöra idrott för sårade och skadade veteraner 
 

 

Inbjudan till skidvecka i Kläppen 

Den 19-26 mars genomför vi återigen en skidvecka i Kläppen strax söder om Sälen. 

Vi bor i två stugor med 10 bäddar vardera, varav sex bäddar är på ett sovloft med en ganska brant 
trappa och fyra av bäddarna finns i två sovrum i form av dubbelsäng.  

Föreningen bjuder på skidhyra av antingen ett längd- eller ett alpinpaket med tillhörande spårknapp 
eller liftkort. Har du egen utrustning så tillhandahåller vi spårknapp och liftkort. 

Du tar dig själv till Kläppen och vi kommer någon vecka innan att skicka ut en lista med 
kontaktuppgifter för eventuell samåkning. Föreningen betalar resan med bil eller billigaste allmänna 
färdmedel. Åker du på längden är det en fördel att ha tillgång till bil då det är en transportsträcka till 
längdspåren. Lift finns nära stugorna. 

Vi bjuder på maten från söndag kväll till söndag frukost avresedagen som lagas i stugorna och i något 
fall äter vi i restaurang. 

Det är först till kvarn som gäller, men vi kommer att prioritera de som inte deltagit i skidveckan om 
det skulle blir fulltecknat, så om du vid anmälan får ett besked om att det är fulltecknat så tar du 
kontakt med oss för att stå på reservplats, eller om du inte tidigare deltagit för att prioriteras före 
någon annan. 

Vi tillämpar inget alkoholförbud, men ställer krav på att eventuellt intag inte äventyrar kamraternas 
trivsel eller egen möjlighet att genomföra ett skidpass på både för- och eftermiddag. 

Du behöver ta med dig handdukar och sängkläder. Kuddar och täcken finns. Bastu finns. 

Mer info Kläppen (klappen.se) 

Anmäl dig senast 02-15 

Anmäl dig här om du vill delta hela veckan 

Anmäl dig här om du vill delta sön-tors 

Anmäl dig här om du vill delta tors-sön 

https://www.klappen.se/
https://member.myclub.se/public/forms/11258/9wbjRC1QMc/
https://member.myclub.se/public/forms/11261/lF2wDMe1ji/
https://member.myclub.se/public/forms/11262/NZtT6TdAYD/

