
Mini-skitur til Norge
Mandag den 29. februar - onsdag den 2. marts

Som noget nyt i Jobbanken får du nu mulighed for at prøve 
kræfter med skiløb. Vi tager et smut til Norefjell i Norge den 29. 
februar - 2. marts.
For at deltage på turen kræver det minimum 75 % fremmøde til 
Jobbankens nystartede Skiteam-træning tirsdage og én anden 
ugentlig idrætsaktivitet i Jobbanken i perioden 13. januar – 25. 
februar.
Tag udfordringen op og få en fed dag på ski uanset om du er 
nybegynder eller har været afsted før. Der er mulighed for både at 
prøve kræfter med alpint skiløb og langrend. 

Med i rejsens pris er transport t/r Aarhus/Herning-
Frederikshavn, 2 x færgeoverfart med indkvartering i 2-personers 
kahyt med bad/toilet, fuld forplejning på færge inkl. drikkevarer 
både morgen og aften på ud- og hjemrejse, bustransport til 
Norefjell t/r fra Oslo, 1-dags liftkort til alpint skiløb. 
Alpin skiundervisning og pistevisning i området tilbydes gratis af 
Jobbankens personale. 
Alt dette fås for en egenbetaling på kun kr. 750 for tilknyttede i 
Jobbanken. 
Du skal selv betale for ski/støvleleje i Norefjell (ca. 380 no.kr.), 
med mindre du medbringer eget udstyr. Forplejning i Norefjell er 
ikke inklusiv i rejsens pris. Der kan købes suppe, sandwich m.m. i 
terrænet.
Det er dit eget ansvar at sørge for at medbringe det blå 
EU-sygesikringskort samt at tjekke op på, at du har en 
hjemrejsetransport-forsikring.

Sidste tilmelding til turen er den 1.februar. Tilmelding foregår hos 
Erling/Allan og ved samtidig indbetaling af 750 kr. på Jobbankens 
konto. Reg. 2210, konto 7556738801. 
Der afholdes et informationsmøde om turen for de deltagende 
i starten af februar. Her gennemgås praktiske ting ifm. rejsen, 
påklædning, pisteregler m.v. 

Tag med på en oplevelsesrig mini-skitur med Jobbanken

Program:

Mandag den 29.02
Kl. 14.00/15.00:  Afgang
   Jobbanken
   Herning/Aarhus
   (minibus)
Kl. 18.30:  Færgeafgang
   Frederikshavn

Tirsdag den 01.03
Kl. 07.30:   Ankomst Olso
Kl. 8.00:  Bus mod Norefjell
Kl. 10-16:  Skiløb i Norefjell
Kl. 16.00:  Bus retur mod  
   Oslo
Kl. 19.00:  Færgeafgang  
   Oslo

Onsdag den 02.03
Kl. 7.00:  Ankomst
   Frederikshavn
Kl. 9.30/10.30: Hjemkomst
   Aarhus/Herning  
   (minibus)

Bedste hilsner fra de idrætsansvarlige i Aarhus og Herning afd. – Erling & Allan
E: ek@job-banken.nu/ah@job-banken.nu | Aarhus: 8621 3064  &  Herning: 9722 3064


