
 
 

Silkeborg Efterskole august 2017 

Kære forældre 

 

Alpin skitur med Silkeborg Efterskole til Østrig 23. – 29. marts 2018 
 

Turen går til byen Nasssfeld i Østrig, hvor vi bor på hotel Kurschner. Vi har været i Østrig 16 gange 

før, så vi har stor erfaring med disse skiområder. Nassfeld-området har 110 km pister. 

 

Foreløbig plan: Afrejse fredag den 23. marts kl. ca. 13.00 

Hjemkomst (skær-) torsdag den 29. marts kl. ca. 13.00, hvorefter eleverne tager hjem.  

 

Formålet er at styrke sammenholdet og afprøve en idrætsgren, som ikke kan 

udøves i Danmark. Der vil indgå alpin skiskole, snowboardskole, underhold- 

ning mv. Alle skal køre med hjelm 

 

Prisen er ca. kr. 3.200, - (tur, mad, skileje, liftkort i 5 dage, skiskole). Dog skal man 

selv finansiere lommepenge. En uges skolepenge (minus statsstøtte) kommer oveni, som i en 

almindelig skoleuge. 

Har man selv ski, snowboard og støvler er prisen 3000, - kr. 

 

Hvis man ikke har skitøj, vil vi anbefale, at man låner sig frem. Det behøver ikke være de sidste nye 

farver.  

Eleverne får info om turen senest primo oktober og skal tilmelde sig turen senest fredag den 13. 

oktober (tilmeldingsliste på skolen), da rejseselskabet gerne vil have endeligt antal der.  

 

Selv om man betaler det meste af turen selv, er den at forstå som en SES-skoletur, hvilket vil 

sige, at det er os, der sætter programmet for, hvad der skal foregå om dagen og om aftenen. 

 

Skituren er derfor også – naturligvis - røg-/alkoholfri. 

 

 Ovenstående beløb skal betales senest fredag den 24. november 2017 

 Framelding efter den 24. november fratrækkes et gebyr på ca. kr. 2.500 

 

Beløbet overføres til skolens konto i Jyske Bank: 7418-1026092 
 

Det gule sygesikringskort dækker som bekendt ikke mere hjemtransport i tilfælde af uheld. Vi har 

derfor - for nemheds skyld - tegnet forsikring for alle. Forsikringen dækker dog ikke for sygdom 

(influenza o.l.). Det skal jeres egen rejseforsikring gøre. Det blå sygesikringskort skal medbringes.  

 

Se www.silkeborgefterskole.dk hvor dette brev samt pakkeliste, vil være at finde. 

 

Med venlig hilsen 

Carsten 

Viceforstander 

 

 

 

 

http://www.nassfeld.at/de/aktiv/skifahren-oesterreich/skigebiet-nassfeld
http://www.silkeborgefterskole.dk/
http://www.butik.hojmark.dk/shop/skihjelme/alpina+lips/?g=1&v=1287

