
STÖTEN 21-25/1

Stötenresan närmar sig med stormsteg! 10 lägenheter är bokade i ”Stöten Mitt” (ski in/ski out) och 
planeringen pågår för fullt!

Samling: Söndag 21 jan kl 06.45 Bussrondellen Brits/Tegel (bussen är framkörd 06.35).
Vi åker från Stöten to 25 jan, i Falun kl 20.00-21.00.

Medföljande ledare Johan Plyhm och Maria Selander. Medföljande förälder Anders Olofsson.

Vi kommer att ha tillgång till fritt bad i poolen, om det inte är ok att ert /era barn badar utan oss 
ledare måste ni meddela oss det innan avresa. Då ordnar vi fasta badtillfällen med en ledare på 
plats. Självklart badar ingen utan kompis/kompisar!

Är det något ni vårdnadshavare vill att vi ledare ska känna till om ert/ era barn hör av er. 

Varje lägenhet kommer att få sin ranson med livsmedel och recept till alla måltiderna som 
ungdomarna tillagar själva. Självklart finns vi vuxna tillhands vid behov. Ev. specialkost meddelas 
snarast till Johan.
Alla måltider ingår utom lunch söndag, lunch och middag torsdag eftersom vi inte har tillgång till 
lägenheterna under den tiden. I övrigt ingår:

Morgonåkning/manchestermorgon
Kvällsåkning
Wifi i lägenheterna
Gamezone ”Stötens egna ungdomsgård”
Bad i poolen
Skipass 5 dagar

Vi åker med Sälen Buss AB
Telefonnummer:
Sälen Buss: 0280-27031
Sälen Buss växel: 0280-20300
Stöten: 0280-75000
Johan Plyhm 073-6359427 (reservnummer 073-0797196) johan.plyhm@falun.se,
Maria Selander 073-8425349

Om det är så att någon vill ha med  både skidor och snowboard, så funkar det, men hör av dig till 
Johan innan. Det finns även längdspår om någon vill ha med sig längdskidor (hör i så fall av dig till 
Johan).

Regler:
   Självklart nolltolerans mot alkohol/droger. Missbrukas detta får 
   föräldrar/vårdnadshavare ombesörja hämtning omgående.
   Tänk på ev. nötallergiker, det är inte tillåtet att ta med snacks el dyl som innehåller nötter.

               Inget chips, kexchoklad el liknande som ”smular”på bussen.
               Det finns 2 st nycklar / lägenhet. Om man tappar bort sin nyckel får  man själv ersätta den 

   till en kostnad av 500 kr.   
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PACKLISTA:

Skidutrustning (hjälm är ett krav och glöm inte skidglasögon).
Skidkläder ( tänk på att det kan bli kalla dagar! ). Lager på lager principen!
Sängkläder (lakan, örngott, påslakan/sovsäck) Kudde och täcke finns.
Handduk, ev en extra till badet
Badkläder
Toalettartiklar
Ev. mediciner
Mobilladdare och ev powerbank
Varma vinterskor
Pengar till de 3 måltider som ej ingår (om man vill kan man ta med sig matsäck till sön lunch).
Gärna en ryggsäck ifall man vill ta med sig matsäck ut i backen.

Vi kommer att lägga ut bilder på Facebook & Instagram ifall ni vill in & titta.
Facebook: Brits Skol IF Cafeteria 
Instagram: britsskolif

Ni kan läsa mer om Stöten på deras hemsida: 
https://www.stoten.se/globalassets/pdf/grupp--konferens/stoten_se_skolklasser_17.pdf 

Som bekräftelse på att ni tagit del av ovanstående information vill jag ha ett mail till 
johan.plyhm@falun.se

M v h / Johan

mailto:johan.plyhm@falun.se
https://www.stoten.se/globalassets/pdf/grupp--konferens/stoten_se_skolklasser_17.pdf

