
 

Skidresa till Romme Alpin   
 

Lördagen den 17/2, första helgen på sportlovet, anordnar Tuna 4H en 

skidresa till Romme Alpin. Bussen avgår kl. 06.15 från Tuna bygdegård 

och kl. 06.40 från Gränby centrums parkering (parkeringen närmast 

Gränby 4H-gård). Var på plats i god tid för att undvika förseningar.  

Bussen beräknas vara tillbaka vid Tuna bygdegård ca.19.00. Mat tar man 

med själv eller köper på plats. Det finns grillplats från kl. 11.00, nytt för 

i år är dock att det inte finns mikrovågsugnar i värmestugorna. 
 

För dig som inte har egen utrustning finns möjlighet att hyra skidor, 

twintip eller snowboard. Boka detta redan i anmälan så blir det billigare, 

och går smidigare att hämta ut. När ni beställer utrustning ingår hjälm, 

stavar, pjäxor.   
 

Sista anmälan är 6/2 till Viktor Jonsson på: viktor.jonsson21@gmail.com.  

I anmälan vill vi veta: Namn, personnr, telefon, om ni är medlem i Tuna 4H.  

Vid bokning av utrustning ange även: typ av utrustning (om snowboard regular eller goofy) 

skostorlek, längd, vikt.  

Info om betalning skickas när anmälan mottagits.     
 

Obs! För Tuna 4Hs medlemmar erbjuder vi reducerade priser på buss och skipass, om du 

inte är medlem bli det innan resan! Har ni frågor om medlemskap finns info på vår 

hemsida www.4h.se/tuna, eller så kan ni fråga i anmälan. 
 

Priser för buss och Skipass  
 

 
 

 

Obs! Olika åldersindelningar för medlem och icke-medlem. 

Priser för utrustning 
 Barn 0-7 år Ungdom 8-15 år Vuxen 16 – äldre 

Skidpaket  140:- 210:- 265:- 

Snowboard 225:- 265:- 300:- 

TwinTip Finns inte 270:- 355:-    

 

Har du frågor om resan? Kontakta Viktor på viktor.jonsson21@gmail.com 
 

Med vänlig hälsning  

Tuna 4H 

Medlem 

Buss 0 kr 

Skipass 0-7 år 0 kr 

Skipass 8-25 år 100 kr 

Skipass 25 år eller äldre 200 kr 

Icke-medlem 

Buss 100 kr 

Skipass 0-7 år 0 kr 

Skipass 8-15 år 280 kr 

Skipass 16 år eller äldre 350 kr 
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