I vår kommer Spångas seniorscouter att ha möjlighet att åka till Mullfjällsstugan som ligger i
Duved, väster om Åre. Duved är ett enskilt skidsystem men det går att ta skidbuss in till Åre.
Stugan är bokad v.15 alltså 4-11 april då den senaste prognosen säger kalasväder och helt
underbart.
Stugan ligger belägen 3km från vägen upp på berget vilket innebär att man åker skidor till
och från stugan vilket kan vara lite knepigt eftersom det blir skogsåkning. Men det handlar
inte om någon extremåkning, så att en hyfsad nybörjare har inga problem med det.
Eftersom stugan ligger som den gör så kommer vi tillbringa kvällarna i stugan. I stugan finns
det storkök och tanken är att vi lagar all mat och bakar bröd för att hålla nere kostnaderna.
Totalt finns det 32 bäddar, bastu, många duschar och ett stort allrum. Kika gärna in på
SSF:s hemsida för mer info om stugan om du är nyfiken.
Under veckan kommer vi att:
 Åka skidor
 Ha skid/bräd-skola
 Prata om fjällsäkerhet, snö och laviner
 Få en häftig naturupplevelse
 Åka pulka
 Ha kul
Kostnaden för hela resan är 3900kr. Om vi lyckas få ner priset på något kommer vi självklart
att betala tillbaka pengar till er.
Skidhyra ingår inte i priset. Vi samlar ihop alla som ska hyra skidor när det närmar sig och
bokar på samma ställe så går det smidigare när vi väl kommer fram.
Anmälan sker via hemsidan www.spangascouterna.se med din referenskod.
Anmälningsavgiften är 1000kr och betalas på Kårens pg. 65 01 12-6 senast den 30/11-08.
Skriv För och efternamn i meddelandefältet.
De övriga 2900kr ska vara betalda senast den 31/1-09.
Nu vet ni vad ni ska önska er i julklapp!
I första hand är resan tänkt för seniorerna men i mån av plats så är självklart även andra
funktionärer och ledare i kåren välkomna. Om det finns intresse maila Robin så skrivs du upp för
kölistan.
Om det är några frågor hör av dig till
Robin Mild, 070 4755240
robin@mild.nu
Seniorledare
Niclas Ihrén, 070 4911499
Niclas.ihren@yahoo.com
Kårordf., seniorledare

