Hovdentur med PUSH 12- 14.
januar 2018
Da er det klart for den årlige PUSH-turen
til Hovden! Denne turen har blitt
arrangert i årevis, og har alltid blitt en
suksess!
Vi skal bo på Hovden Hostell, som
ligger tett opp til både bakken og
badeland.
De som vil kan i bakken både på lørdag
og søndag, men det er også mulig å dra i
badeland, gå på skøyter/ spille hockey, ta
en skitur i de fantastiske løypene eller
henge på hytta. Vi drar hjem etter at trekket er stengt på søndag.
Avreise: Fredag 12. januar klokken 16.15 fra Bedehuset.
Pakkeliste: Tallerken, kopp, 1/2 eller 1 brød, 1 pålegg, sovepose, laken, putetrekk, håndkle,
klær til mange minusgrader, toalettsaker, alpinbriller, hjelm, brett/ski, keycard som er merket
med navn, tøfler, bibel, penger. Merk tøy med navn!!
Ta gjerne med en kortstokk eller et spill og lørdagssnop, og badetøy, skøyter, hockeykølle,
hvis du vil bade/ gå på skøyter!
Påmelding til: Ivar sms: 45489144 med fullt navn og Hovden eller på messenger.
Regler:
 Alle må bruke sikkerhetsbelte i bussen, og vi er flinke til å bruke søppelposer.
 Vi har et ganske fritt opplegg, men fellessamlinger ved frokost, middag og kveld,
ønsker vi at alle skal være med på. Det er viktig at alle er på tiden, så vi slipper å
vente. Ta med mobil, slik at du kan ringe en av lederne hvis du blir forsinket.
 Vi deler på oppgaver og alle må ta sin del. Når oppgavene blir delt ut, ønsker vi at
oppgaven blir tatt i mot på en positiv måte, og at den blir utført skikkelig. Når
oppgaven er ferdig utført, skal en av lederne informeres før man forlater stedet.
 Det er selvfølgelig ikke tillatt med noen som helst form for rusmidler
 På kvelden holder vi oss i nærheten av hytta vår, hvis ikke annet er avtalt..

Heiskort. Det koster 60 kroner for keycard som kommer i tillegg til heiskortprisen. Det varer
i 3 år. Hjelm i bakken er påbudt. For å oppnå grupperabatt, må vi samle inn alle keycard.
Heiskort m/ grupperabatt
1 dag
2 dager
Merk keycard før avreise.

16 år og oppover
408,807,-

7 – 15 år
318,636,-

Betaling
Prisen for buss, mat, overnatting og diverse er 1050 kr. I tillegg kommer heiskort. Vi ønsker
at pengene settes inn på PUSH sin konto: 2913 50 07100 innen 8. januar. Dette gjelder også
betaling for heiskort og evt.keycard ( koster 60,-)
Det er også mulig å betale med vipps. #121218
Skriv i påmeldingen om du har betalt for 1 eller 2 dager i bakken og evt.keycard, og om du er
over eller under 16 år. Men før du betaler må du melde deg på og få bekreftelse på at du
er påmeldt!
Vennlig hilsen ungdomsleder Ivar Marvik, telefon: 45489144

