
 

INBJUDAN TILL VINTERLÄGER FÖR LÄNGDÅKARE  
 

Orsa-Grönklitt 7-10 januari 2010. 
Med möjlighet att tävla i Maserloppet den 10/1, 

Maserloppet är seedningsgrundande inför 

Vasaloppet. 
 

 
 

Resa: 
Buss torsdag morgon 7/1 från Skåne. Vi gör vårt 
bästa för att försöka hämta upp deltagare så nära 
bostadsorten som möjligt. Platser och tider meddelas 
i ett PM till anmälda deltagare i mitten på dec. 
Ankomst på kvällen till våra stugor i Orsa Grönklitt 
 
Hemresa: 
Busslastning och stugstädning på söndag morgon. 
Nycklar ska lämnas in. Om Maserloppet genomförs i 
Borlänge, kommer gemensam transport arrangeras 
för de tävlande. Avfärd från Orsa under 
eftermiddagen, ev via Borlänge, så att alla hinner 
duscha efter Maserloppet, ankomst till Skåne sent på 
söndag kväll 10/1. 
 
Boende: 
Vi kommer att bo i 6-bäddsstugor nere i Centrumbyn. 
I huvudbyggnaden finns bl.a. mat- och sportaffär, 
vallabod, bastu, restaurang med à la carte. Se 
www.orsagronklitt.se   
 
Priset: 
Grundpriset för resa, boende och måltid vid uppresa 
och hemresa, hamnar på 1950 kr för vuxna och 
1600 kr för barn och ungdomar födda 1990 och 
senare. Lägret är en perfekt uppladdning inför 
kommande tävlingar såsom Vasaloppet och DM i 
Skåne. Skånes Skidförbund förbehåller sig rätten att 
ställa in resan vid färre än 19 deltagare. 
 
Mat: 
I grundpriset ingår en middag under uppresan och en 
måltid i samband med hemresan. 
Möjlighet finns till självhushåll i stugorna och 
lägenheterna, med fullt utrustade kök, inkl 
diskmaskin. Vänligen kontakta Orsa direkt för frågor 
angående matservering i restaurangen, 0250-462 00, 
eller på email info@orsagronklitt.se.  
 
Skidspår: 
Varierade spårlängder med olika svårighetsgrad. 
Passar både otränade och drivna längdskidåkare. 
Det finns ett elljusspår med kanonsnö, och därmed 
ska alla längdåkare ha spårkort som ej ingår i priset. 
Det kostar 40 kr/person och dag (20 kr för barn och 
ungdomar upp till 15 år) och det betalas på plats. 

Träning: 
Det kommer att finnas möjlighet till ledarledd 
teknikträning för den som önskar. Det kan också bli 
aktuellt med en tur i Vasaloppsspåren, om det finns 
snö... 
 
Ledare: 
Ungdomarna tas bland andra omhand av 
förbundstränare eller inhyrd lokal tränare. 
 
Anmälan: 
Anmälan sker klubbvis till 
Andreas Nilsson via: andreas.nilsson@perstorp.com.  
Telefon: 0734-274918.  
 

Anmälan före 10/11 för att rätt antal stugor skall 
kunna reserveras. Efter detta datum är det endast ett 
fåtal platser kvar. 
Ange namn, födelseår, klubb, mobil/tel, adress, 
emailadress, om teknikträning önskas, samt vilka 
som avser att delta i Maserloppet .  
 
Deltagaravgiften betalas in, senast den 10/11 eller i 
samband med anmälan, på bankgiro: 215-3781, 
Skånes Skidförbund. Ange ”Orsaläger 2010” och 
betalarens namn samt för vem betalningen avser.  
Det räcker inte att bara betala in, utan ni måste också 
anmäla er till Andreas. 
 

Emailadress till alla deltagare eller till kontaktperson 
är viktigt för att info om stugindelning, tider etc skall 
kunna distribueras smidigt. För att kunna hålla 
kontakt under avresedagen (om ev försening el 
liknande) är det även viktigt att ni anger mobilnr i 
anmälan. 
 
Välkommen med era anmälningar! 
 
Andreas Nilsson 
Längdkommittén 
Skånes Skidförbund 


