
HSOK`s skitur i uge 5 2015 
 
Så er turen i uge 5 2015 kommet på plads. Vi har besluttet at vende tilbage til Beitostølen i Norge, 
der til fulde opfylder de ”krav” vi stiller til såvel langrend som alpint. 
 
I år har vi overladt arrangementet til Thinggaard Rejser, der således har det fulde ansvar for turens 
gennemførsel på samme måde som andre charterrejser. 
 
Afrejse finder sted fra Scandlines p-plads ved færgelejet lørdag aften den 24. januar 2015 

(tidspunkt meddeles senere) og hjemrejse fredag aften den 30. januar 2015, således at vi får 6 fulde 
dage på ski. 
 
Vi skal bo i Stølstunet Lejligheder der råder over lejligheder til 8, 6 og 4 personer. I kan læse mere 
om lejlighedernes indretning på Thinggaard eller Norsk Rejsebureaus hjemmesider. Det skal dog 
bemærkes, at i stueetagen til lejlighederne ligger der bl.a. et stort indkøbscenter og vinmonopol! 
 
Skimulighederne i Beitostølen er mangfoldige: 
Pister: I alt 21 stk. fordelt på de 4 ”farver” 
Langrend: Samlet løjpenet på 320 km., heraf 280 km. præparerede, incl. en lysløjpe på 6 km. 
 
Turens pris ligger på omkring kr. 1.800,- pr. person (ja, det er billigt). I prisen er ikke medregnet 
evt. liftkort, der for de 6 dage koster 1.500,-, samt morgenmad søndag morgen ved ankomst, hvor 
vi selv finder et sted, hvor denne kan indtages, men af egen lomme. Husk også at have jeres 
forsikringer i orden, herunder evt. afbudsforsikring. 
 
Hvis dette tilbud har din interesse, så tilmeld dig på de ophængte lister i klubgården, eller send en 
mail til undertegnede på fllarsen@image.dk , hvor du skal huske at anføre, om du skal have 
liftkort. Jeg har foreløbig reserveret (dog ikke bindende) plads til de 20 personer, der har udvist 
forhåndsinteresse for turen, så eventuelle andre, der gerne vil med til Beitostølen, bedes snarest 
meddele dette til undertegnede eller på listerne i klubgården. 
 
Da det som nævnt er Thinggaard Rejser, der er turarrangør, skal følgende oplysninger opgives ved 
tilmeldingen:  
Fulde navn (som i jeres pas), fødselsdag, hjemadresse, telefonnumre (fastnet og/eller 
mobilnummer).  
 
Sidste frist for tilmelding er den 12. oktober 2014 
 
Evt. spørgsmål besvares gerne af undertegnede. 
 

Flemming Larsen, 23 30 41 50   

mailto:fllarsen@image.dk

