Välkommen till Bullerbyns
skidresa februari 2019!
Nu är det dags att anmäla sig till Bullerbyns skidresa till
Kungsberget. Vi bor på Kungsfors Herrgård. Resan är för
Bullerbyns diabetesbarn/ungdomar med familj!

Hur funkar det?
Var och en fixar egen transport till Kungsberget. Antingen kommer ni på fredagen och då ses vi för en sen
middag på Kungsfors Herrgård kl. 20:00 eller så kommer ni direkt till lördagens skidåkning.
Vi försöker sammanstråla till lunch. Efter ännu mer skidåkning ses vi på Kungsfors Herrgård där middag
serveras. På söndagen ses vi till frukost och sen är det skidbacken som gäller. Man åker hem när man vill.

Var bor vi?
Vi bor på Kungsfors Herrgård som ligger 5 min med bil från skidbacken. Gårdens två annex inrymmer rum i
vandrarhemsstil. Totalt finns 40 bäddar fördelade på tvåbäddsrum. Dusch, pentry, toalett och tv finns i
gemensamma utrymmen och i en fristående byggnad finns det bastu och soffgrupp.
Frukost och middag serveras i matsalen i herrgårdens huvudbyggnad.
Pris
Ålder

Kungsfors Herrgård
Middag (ej dryck). Logi inkl. lakan o handduk. Frukost.

Lunch buffé
Fröken Filipsson’s, vid backen

1 middag, 1 natt, 1 frukost
lör- sön

2middagar, 2nätter, 2frukostar
fre-lör-sön

Pris per lunchkupong

Barn 0-11år

495 kr

990 kr

4-12 år: 59 kr

Vuxen 12år-

595 kr

1190 kr

13- år: 85 kr

Liftkort

Utrustning (medelgod)

Ålder

2 dagar

3 dagar

2 dagar

3 dagar

Barn 0-7 år

Gratis*

Gratis*

290 kr

370 kr

Ungdom 8-15 år

480 kr

690 kr

460 kr

585 kr

Vuxen 16 år600 kr
860 kr
565 kr
*Liftkort är gratis för barn mellan 0-7 år om de bär hjälm.

735 kr

När åker vi?
År efter år har intresset för skidresan varit mycket stort. Förr fick hela familjen följa med men senare år har vi varit
tvungna att begränsa till en förälder per dia-barn för att så många dia-barn som möjligt ska kunna följa med.
I år öppnas åter igen möjligheten för hela familjen att följa med! Blir vi tillräckligt många, kommer vi dela upp oss
så att de yngsta dia-barnen åker V.6 (8-10 feb) och dia-ungdomarna åker V.7 (15-17 feb).
Om vi inte fyller minimiantalet per helg, kommer vi åka tillsammans V.7.
Ni får meddelande så snart det är klart hur många vi blir och hur många per familj som då kan följa med.

Vad kan vi hjälpa till med? – Kul att ni frågar!
Som du vet är vi en föräldraförening, och våra aktiviteter blir, vad vi föräldrar gör dem till! Det är därför viktigt att vi
alla hjälps åt. Vi behöver föräldrar som;
– gör arm-namn-lappar.
– delar ut arm-namn-lappar till den som anländer på lördagen.
– aktiverar de yngsta barnen så snart de ätit färdigt på fredag kväll. T.ex. Namnlek
– aktiverar de yngsta barnen så snart de ätit färdigt på lördag kväll.
– ordnar aktivitet för ungdomarna fredag kväll. T.ex. Namnlek
– ordnar aktivitet för ungdomarna lördag em./kväll.
– fixar Mello-mys på lördag kväll.
– ordnar aktivitet i backen på lördagen
– ordnar korvgrillning på söndag eftermiddag.
– är pentry-ansvariga och ser till att alla plockat undan efter sig själva innan vi lämnar Herrgården
– ser efter så att alla rum är klara för avfärd. Inget kvarglömt, lakan i korridoren, fönstren stängda osv.
– m.m. m.m.

Hur anmäler vi oss?
Anmälan skickas till styrelsen@foraldraforeningenbullerbyn.se
Antal övernattningar: 2 övernattningar: Fredag-lördag-söndag eller 1 övernattning: Lördag-söndag.
Namn och ålder på barn: Ange vem som har diabetes.
Namn och mobil nr. till föräldrar: Skriv en 1:a framför den förälder som följer med om det endast finns plats för
EN förälder.
Eventuell specialmat: Ange vad och för vem
Förälder 1 vill hjälpa till med: Anmälan anses ej vara komplett om man inte anmält vad man vill hjälpa till med.
Förälder 2 vill hjälpa till med:
OBS! Anmälan måste vara komplett föra att registreras.
Vi bekräftar i tre omgångar
1) Först bekräftar vi att vi mottagit er anmälan. (Detta bekräftar inte att ni fått plats)
2) Vi meddelar om ni fått plats på resan och i så fall, hur många i familjen som kan få följa med. När ni bekräftat
fortsatt intresse, blir anmälan bindande.
3) Ni får information om hur ni går till väga för att boka och betala liftkort, lunchkupong och eventuell
skidutrustning på Kungsbergets hemsida. Ni får även betalningsinformation gällande Kungsfors Herrgård.
-Vi brukar ha väldigt roligt så vi hoppas att vi ses i backen! / Styrelsen

