
Välkomna till årets VINTER-läger 18-22 mars vid 
Bergshotellet i Järvsö 

I år kan vi 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 massa annat mys i backarna. 

Vi har som vanligt med folk från Parasport som kommer hålla i kälkhockey och sitski- åkning i 
backarna. Dysmelienheten i Örebro kommer vara med oss en dag och hålla i föreläsningarna. 

Vi kommer ha egen afterski med Orion och Jenni. Allas vår trubadur Clas kommer och underhåller  
oss på festkvällen. 

Ungdomarna kommer att bo på hotellet och kommer att erbjudas egna aktiviteter. 

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 jobbar på att få ner priserna 
på alpinuthyrning och liftkort. Mer info om detta kommer närmare lägret. 

Liftkort och hyra av utrustning ingår inte i lägeravgiften. 

Vi kommer bo precis intill Järvzoo dit man kan gå för att titta på bland annat brunbjörn, varg, lo, räv 
mm. Kostnaden för inträde ingår inte i lägeravgiften utan den får man stå för själv. 

Vi ser fram emot många roliga dagar och aktiviteter tillsammans med Er på lägret- vi gör detta 
tillsammans! Hör av er om ni har några frågor. 

Varmt välkomma 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 9681 98 44 

Jerker Andersson dumfanc20ne@hotmail.com  072 535 38 00 

 

Vi behöver Er anmälan senast 20 januari - först till kvarn gäller då det är begränsat antal platser! 

Ett villkor för plats på lägret är att deltagaravgiften finns på vårt bankgirokonto senast 2020-03-02. 

 

 


