
Välkommen till Romme Alpin på skidresa 
tillsammans med KA1 IF!  
Söndagen den 29 januari 2023 ordnar KA1 IF en skidresa till Romme Alpin, Borlänge. 

Vilka vänder vi oss till? 
För att följa med måste man vara medlem i KA1 IF och vi tänker oss att man åker som familj men om ens 

barn på egen hand kan man få hjälp av våra ledare som kommer att finnas på plats. Villkoren är att man är 

mellan 10-13år kan åka släplift, ta sig ner för blå backe utan hjälp (ledarna är inte skidlärare utan kan 

hjälpa till med att plocka ut hyrskidor, träffas vid lunch och hjälpa till vid bussen). Det finns 8 st platser för 

detta och hjälpen kostar ytterligare 425kr. Är du 13år kan du åka utan förälder men samma villkor gäller 

Anmälan för dig som är under 18 år 
Du anmäler dig via länken www.rommealpin.se och klicka på Skola Online. 

Skriv in lösenord:  JWBJ och gör sedan din beställning. 

Bokningen är öppen så länge det finns platser från nu till 2023-01-19. Resa, skidhyra (för dig som inte har 

utrustning), lunch och skipass är kostnadsfri för dig under 18 år! 

Anmälan för dig som är över 18 år 
Du anmäler dig via länken www.rommealpin.se  och klicka på Skola Online.  

Skriv in lösenord:  N8MT och gör sedan din beställning. Du betalar direkt till Romme Alpin.  

Bokningen är öppen så länge det finns platser från nu till 2023-01-19.  

Priser 
Friluftsdagspaket: Resa och SkiPass ingår 455:-  

Utrustning: Hyra av skidpaket 195:-, Snowboardpaket (regular eller goofy)225:-, och TwinTipPaket 265:- 

Friluftsdagsmeny: Välj mellan hamburger-meal, pasta med köttfärssås eller Våfflor med sylt och grädde. 

Dryck ingår. Samma lunchkupong gäller för alla alternativen och du väljer mat på plats. Kupongen får du 

av din ledare. 75:- . Du kan naturligtvis ta med dig egen mat om du vill och skippa Friluftsdagsmenyn. 

Avbokning 
Avbokning kan ske via telefon eller e-post till Romme Alpin. (se hemsidan för kontaktinformation) Senast 

den dag då bokningen stänger kan du avboka. Återbetalning av hela det inbetalda beloppet sker med 

avdrag för en administrativ avgift på 100 kr. 

Sjukanmälan 
Vid sjukdom kontaktas ansvarig ledare, ej Romme Alpin. Återbetalning sker efter att ansvarig ledare 

skickat en gemensam lista för sjuka deltagare. Alternativt intyg från läkare. Det inbetalda beloppet 

återbetalas med avdrag för en administrativ avgift på 100 kr.  

Frågor 
Kontaktpersoner: Anna Glanmark: anna.glanmark@telia.com 070-5642806 , Ylva Jonsson Strömberg 

ylva@rindobyberget.se 073-9065840 

https://bokning.rommealpin.se/group-booking/login
https://bokning.rommealpin.se/group-booking/login
mailto:anna.glanmark@telia.com
mailto:ylva@rindobyberget.se

