
	
	

 
  
  
  
  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Årets roligaste skoldag! 
Friluftsdag onsdagen den 9 mars 2017 
Campus Manillas föräldraförening bjuder  

in till skidresa i Kungsberget  

Onsdagen den 9 mars finns det möjlighet för alla barn i åk 5 
– åk 9 som tycker att det är roligt att åka skidor att få en 
heldag i Kungsberget. I Kungsberget får du uppleva 
fantastisk skidåkning i ett stort system, bara två timmar från 
Stockholm. Nytt i år är att de har byggt ut skidområdet med 
backar/liftar på sydsidan av berget och byggt en ny 
express 8-stolsslift. 



	
	

 
  
  
  
  

	

 

Sista anmälningsdag 4 mars! 

Buss avgår från skolan kl. 07:00 och är tillbaka cirka kl. 19.00.  
Eleverna betalar själva för skidresan; 320 kr för buss och liftkort (plus ev skidhyra). 
Skolan rekommenderar att barnen tar med sig en rejäl lunchmatsäck men det går också 
att köpa lunchkupong för 69 sek. 

Alla som ska med måste själva göra sina bokningar på Kungsbergets hemsida.  
Bokningen stänger den 4 mars, dvs mitt i Sportlovet!  

Buss och liftkort (plus ev skidhyra och lunchkupong) beställs via Kungsbergets 
hemsida. Barnen får sina liftkort på plats. 

SÅ HÄR BOKAR DU: 

Gå in på https://grupp.kungsberget.se. Elever loggar in med Pinkod: 210539.  

Där inne gör du hela din bokning. Betalar gör du också där, tex med VISA eller 
Mastercard. Observera att ”Trygghetspaketet” man kan boka är en försäkring för 
hyrskidorna, barnen är försäkrade genom skolan. 

Det är viktigt att du vet skostorlek, vikt och längd om du bokar skidor/pjäxor. HJÄLM är 
obligatoriskt för alla elever och ledare! Ryggskydd rekommenderas! 

Elever som har egen utrustning rekommenderas varmt att ta med sig den. 

Observera att bokningen stänger 4 mars, dvs. mitt i Sportlovet!! Anmäl dig så snart 
du kan – platserna kan ta slut om du är sent ute! Bokningen är öppen så länge det 
finns platser kvar. Därefter får föräldrar själva kontakta och fixa med Kungsberget. 

Kom ihåg till föräldrar: Åksjukepiller/kräkpåse vid behov. 
Frukostmacka/liten matsäck får ätas på bussen om man städar noga efter sig.  
Absolut INTE sådant som smular (=chips, popcorn, kex och kakor). 
 

FRÅGOR: Kontakta gärna din lärare eller ledarna på e-post:estelle@nordenfalk.com 
(mamma till elever i åk 3H, åk 4R och åk 8H) eller robin.ghosal@alandsbanken.se  
(pappa till elev i 5R) 

VARMT VÄLKOMNA TILL EN ROLIG DAG TILLSAMMANS I BACKEN! 


