
 
  

Tre skiddagar 
33 nedfarter, längsta 2,7 km! Park m.m. 
Något för alla typer av åkare. 
Fin längdåkning i närbelägna Gyllbergen. 
 
Några priser 
Liftkort: 3 dagar, knatte - 6år 0 kr 
Liftkort: 3 dagar, 7-17 år ca. 900 kr 
Liftkort: 3 dagar, 18+ ca. 1200 kr 
Skidpaket:  3 dagar, knatte-6år ca.400 kr 
Skidpaket:  3 dagar, 7-17 år från ca.500 kr 
Skidpaket:  3 dagar, 18+  från ca. 700 kr 
 
Romme Alpin 
Romme Alpin är ett av Sveriges största 
skidområden. Här finns det mesta för alla 
åldrar. Variationen av backar är 
utomordentlig och både du som är 
nybörjare och du som är van åkare 
kommer att trivas.  

www.rommealpin.se 
 
GDPR 
Dina personuppgifter behandlas i enlighet 
med Dataskyddsförordningen. 
Har du frågor om detta, kontakta 
Brokyrkan i Borås. 
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Brokyrkan arrangerar sportlovsläger 

Var? Borlänge, Dalarna 
När? 9 - 14 feb. 2020, tre skiddagar, en äventyrsdag och två 
resdagar. 
Vad? Utförsåkning i Romme Alpin. Äventyrsdag med ev. 
skoteråkning, vinterfiske eller andra valfria aktiviteter och 
självklart kvällssamlingar och härlig gemenskap! 
Boende: UMU-basen på Lugna gatan 1 i centrala Borlänge,  
10 km från backarna. Sovsal eller i ett fåtal rum. 
Mat: Självhushåll. Vi hjälps åt med allt så blir det bra! 
Resa: Med bilar eller minibussar. 
Pris: 1500 kr per person för resa mat och boende. Barn 10 år och 
yngre; 1200 kr. För familj, ta kontakt så diskuterar vi priset för er. 
 
Anmälan: Snarast om du ska hyra utrustning, men senast 20 
januari 2019! (Begränsat antal platser) 
Maila anmälan till: info@brokyrkan.nu med namn, (på alla 
om anmälan gäller flera), ålder på samtliga, mobilnummer till 
kontaktperson, antalet dagar du vill köpa liftkort, ev. skidhyra 
och totalbelopp du/ni ska betala. (Webanmälan kommer.) 
 
Om du vill hyra skidor i Romme Alpin måste du skriva det i 
anmälan så görs en gemensam förhandsbokning. Vid fler än 20 
hyror blir priserna för skidhyra reducerade. 
 
Har du frågor gällande lägret eller behöver ekonomiskt stöd, hör 
av dig till Urban Gustavsson på tel. 0705-884588 eller till 
info@brokyrkan.nu. Lägret är i kristen regi och drogfritt. 
 
VÄLKOMMEN MED!! 


