
Välkomna till vinterläger vid Bergshotellet i Järvsö 
20 - 24 januari 2021! 
 

Bergshotellet är beläget mitt i backen med ski-in och ski-out i Järvsö alpina skidområde med ett stort 
liftsystem (se www.jarvsobacken.se) 

2021 kommer vi att ha ett anpassat läger med fokus på uteaktiviteter. Det kommer inte bli pysselstuga 
eller minidisco utan vi anpassar lägret så vi kan träffas under rådande omständigheter. 

Men vi kan glädjande nog utlova ett riktigt vinterläger där vi får chansen att åka allt från skidor, 
skridskor, pulka, sitski och mycket annat. För att vi ska hinna med allt roligt så har vi förlängt lägret så 
det blir onsdag - söndag denna gång. 

Vi kommer anordna Lilla Vasaloppet, korvgrillning och en massa annat mys i backarna. Vi har som  
vanligt med folk från Parasport som kommer hålla i kälkhockey och sitskiåkning i backarna. 
Dysmelienheten i Örebro, Parasport och Excenter i Stockholm kommer vara med oss en dag och  
hålla i föreläsningarna. Dessa kommer att anpassas så vi inte blir för många närvarande. 

Det kommer bli en egen afterski/korvgrillning utomhus med Orion och allas vår trubadur Claes.  
De kommer även att underhålla oss på festkvällen, men den kommer anpassas till en sittande  
middag med livemusik. 

Tänk på att ta med er kläder och utrustning för både skidåkning (slalom/längd), skridskor och 
pulkaåkning. Möjlighet finns även att hyra skidutrustning via hotellet.  

Vi kommer bo precis intill Järvzoo dit man kan gå för att titta på bland annat brunbjörn, varg, lo, räv mm. 
Observera att eventuella kostnader för liftkort och inträde inte ingår i lägeravgiften . 

Tänk på att det kan vara väldigt kallt i januari så ta med varma kläder! 

Vi ser fram emot många roliga dagar och aktiviteter tillsammans med Er på lägret. Som vanligt 
bidrar vi alla till ett toppenläger 

Varmt välkomna önskar lägerledningen! 

Jenny Hemgren jenny.jacobsson.jj@gmail.com 070 269 07 32 

Anna Norell  anna.norell@trafikverket.se  070 294 5730 

Christie Pagmar cgylesjo@mac.com  076 633 98 58 

Magnus Bagge magnus.bagge@exaktafoto.se 070 523 33 55 

Patrik Gewertz patrik.gewertz@gmail.com  073-981 98 44 

Vi behöver Er anmälan senast 2020-11-10. Antalet deltagare är begränsat till 125 på grund av rådande 
omständigheter så sänd in Er anmälan snarast möjligt. 

 

Vi kommer givetvis ha kvar vårt populära stjärnlotteri och försäljning av lotter - så ta med priser  
till detta så vi säljer extra mycket lotter i år  


