
AMMARNÄS 2021  LÄGERBREV 1 

Här kommer lite första information om vårt vinterläger till  

Ammarnäs! 

Lägeravgift: 

Hela lägeravgiften på 4500:- (upp till 17 år) respektive 5500:- (från 18 år) 

ska vara betald senast onsdagen den 30/12 2020 till kårens pg 53 94 70-5, märk Ammarnäs och namn. 

Avbokning: 

Avbokning före 15/1 får du hela avgiften tillbaka förutom anmälningsavgiften på 500:- 

Avbokning 16/1- 4/2 får du halva avgiften tillbaka. 

Efter 4/2 vid sjukdom behövs läkarintyg för att få hela avgiften tillbaka förutom anmälningsavgiften på 500:-  

Corona: 

Vi följer läget och folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Om Coronaläget gör att vi inte får resa, dvs myndigheterna avråder från resa, återbetalas hela avgiften förutom 

anmälningsavgiften på 500:- Beslut kan komma att fattas med  kort varsel.  

Resa: 

Beräknad avresa från Malmö C är fredagen den 19/2. Samling på centralen 15:45. Preliminär avresa 16:04 (Kan ändras). 

Hemkomst till Malmö C söndagen den 28/2 kl. 13:43. 

Boende: 

Vi kommer att bo på två vandrarhem (ca 50 m emellan) mitt i byn i rum med 2 -6 bäddar.  

Frukost och lunch kommer vi att ordna och tillaga gemensamt, men middagen kommer vi att äta på Hotell Ammarnäsgården.  

Aktiviteter: 

Vi kommer att ha ett par ”större” aktiviteter som alla kommer att deltaga på. Andra aktiviteter är valbara efter intresse.  Dock är 

alla aktiviteter beroende på väder och vind. Vi kommer att ha möjlighet att vara i skidbacken 4 dagar för de som önskar. 

Skidbacken är inte så väderberoende.  

Skiduthyrning och liftkort:  

De som vill åka utför kan exempelvis välja ett 4-dagars liftkort. Dessa 4 dagar behöver inte vara i följd vilket ger oss större 

flexibilitet i övriga programmet. Det går att hyra utförsskidor och snowboards. Hjälm finns också för uthyrning. 

Priser för skidhyra och liftkort se bilaga.  

Tyvärr finns inte möjlighet att hyra längdåkningsskidor. Vill man åka längdåkning få man ta med sig utrustning själv.  

Informationsmöte: 

Vi kommer att kalla till ett föräldramöte/informationsmöte i januari. På grund av rådande omständigheter kring Corona kan 

mötet bli digitalt. 

Vädret: 

Ammarnäs är snösäkert även om snödjupet har 

minskat de senaste åren på grund av 

klimatförändringarna. Temperaturen i Ammarnäs 

kan variera i februari, mellan -2 till -20 grader.  

 

Utrustning: 

Viktigt är ett par bra och varma kängor som man 

kan vandra i. Varma tumvantar och överdragsbyxor 

är också ett måste. 

Termos att ha med sig i turryggsäcken. Ett bra 

underställ gärna i ylle. Se bifogad rekommenderad 

utrustningslista.  

Frågor: 

Maila eller ringa mig om det är något som ni undrar 

över. Ulf.djupadal@gmail.com  

0705-370 260 

 

Ulf – Ingela - Therese 
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