ALPINT
I forbindelse med leirskoleoppholdet som klassen skal ha på Brennabu vil elevene få
tilbud om en dag i slalåmbakken. Bakken er åpen KUN denne ene dagen, så det er ikke
anledning til å benytte slalåmbakken i evt. fritid/kveldstid.
Det er mulig å leie utstyr for de som har behov for det. Se egen liste.
For at vi skal kunne legge alle forhold til rette på best mulig måte (både for de som
ønsker aktivitet i slalåmbakken og for de som ønsker annen aktivitet denne dagen) vil vi
gjerne ha en bindende påmelding til slalåmbakken. Dvs. at også de som har eget utstyr
melder seg på. Se egen liste.
I slalåmbakken har vi instruksjon både i slalåm, telemark og brett.
De som velger aktivitet i slalåmbakken, skal være i bakken hele dagen – fra ca. 1030 til
1600. Vi gjør oppmerksom på at det kan være vanskelig å starte som nybegynner på
brett – det å mestre brett både i heisen og bakken tar gjerne litt lenger tid enn vi har til
rådighet denne dagen.
KLASSELÆRER samler også inn penger til Heiskort. Heiskort betales SAMLET for
klassen i SKIUTLEIA ved ankomst. Lærer kjører gratis når flere enn 15 elever betaler heiskort.
Priser i slalåmbakken - vinter 2019:
Heiskort
Kr. 250,- pr. person (betales for 1 dag for å bruke
heisene og bakkene).
Betales samlet for klassen i Skiutleia. Medfølgende
lærer kjører gratis.(inntil to per klasse, resterende
betaler fullpris.)

Leie av alpinutstyr. Pris (1 dag):
Komplett slalåm, telemark, brett,
(ski/brett støvler, hjelm og evt. staver) 220,-.
Ski, eller brett 170,-.
Støvler 110,-.
Hjelm Gratis - Staver 50,-.
Pris for utstyr som bestilles, men ikke hentes 150,-.
Utstyr betales samlet for klassen i Skiutleia.
Lærer betaler full pris når færre enn 15 elever
leier fullt utstyr.
Lærer låner utstyr gratis når 15 eller flere elever
leier fullt utstyr.

Leirskolen anbefaler foreldre og skolen å PÅBY bruk av hjelm. Dersom eleven mangler
hjelm (og har resten av utstyret) kan hjelm Lånes gratis - skriv det opp på lista.
Listene scannes og mailes til post@brennabu.no
minimum en – 1 - uke før ankomst
2018

SKJEMA FOR UTLEIE AV ALPINUTSTYR
Skole/klasse:

Ansv.lærer:_________________________

Utstyret ønskes leid 1 dag i UKE:
Elevens
fornavn
(Skriv tydelig
– da utstyret
skal merkes
med navn!)

2018

Støvelstr.
(med
ullsokk)

Høyde Vekt
cm
kg

Hjelmstr.
(omkrets
hode i cm)

Ustyr som
ønskes leid:
T=telemark
S=slalåm
SB=brett

Betaling

Merknader

KLASSELÆRER
betaler samlet i
SKIUTLEIA
(100,- i depos. For
hele klassen –
tilbakebet. Når alt
er innlev.).

KLASSELÆRER
eller annen
medfølgende
voksen får låne
utstyr gratis pr.
15 elever som
leier fullt utstyr.

SLALÅMBAKKEN
med eget utstyr
(De som fører seg på listen for å leie utstyr skal ikke stå på denne.)

SKOLE:
Elevens navn
1

UKE:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Listene scannes og mailes til post@brennabu.no
minimum en – 1 - uke før ankomst.
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