Välkommen till Edsåsdalens skidskola måndag till fredag

Skidskola för Dig som aldrig stått på ett par skidor förut, men som vill lära dig i lugn och ro. Och skidskola även
för Dig som vill avancera. Grupper och privatlektioner i slalom, bräda eller telemark.
Samtliga grupper bokas tre eller fyra dagar, det är endast privatlektioner man kan boka enskilda dagar.
Tre dagar innebär måndag, tisdag och onsdag. Fyra dagar innebär måndag-torsdag.
OBS! På fredagar har vi skidskoleavslutning för alla med differensslalom och diplomutdelning.
Snöbollar (3-4 år)
Här samlas de minsta skidentusiasterna och lär sig att gå i pjäxorna, prova skidorna och leka tillsammans. Det
enda som behövs när vi ska ut i backen är att vi är mätta och glada och har avklarat toalettbesök.
Snöstjärnor (5-15 år)
Här lär vi oss att gå på skidorna, glida och åka i nedre delen av barnbacken. Vi kommer också att lära oss åka
lift, ploga och stanna. Blir vi trötta på att åka skidor leker vi en stund. Det enda som behövs när vi ska ut i
backen är att vi är mätta och glada och har avklarat toalettbesök.
Silverstjärnor (5-15 år)
Här vet vi redan hur man åker lift, vi kan också ploga och stanna. Nu kör vi lite större och längre backar och
tränar på att svänga.
Guldstjärnor (5-15 år)
Här kan vi svänga som vi vill och börjar nu träna på att åka även med stavar, och vi kan åka nästan alla backar.
Det är viktigt att vi vågar åka lite fortare och kan åka både knapp- och ankarlift på egen hand.
Privatlektioner (alla åldrar)
Ta chansen att boka en egen skidlärare och lär dig just det du behöver. Vanlig teknikträning, träna på dina
carvingsvängar eller kanske testa offpisten.
Privatlektioner bokas i mån av tid och möjlighet för skidläraren att passa in det i dagliga verksamheten.

Grupp

Tid

3 dagar+avslutning

4 dagar+avslutning

Snöbollar (3-4 år)

1 tim/dag

750 kr

900 kr

Snöstjärnor

1 tim/dag

750 kr

900 kr

Silverstjärnor

1 tim /dag

750 kr

900 kr

Guldstjärnor

1 tim/dag

750 kr

900 kr

Privat

Tid

Pris

Extra person

1 tim

600 kr

200 kr

1,5 tim

800 kr

200 kr

2 tim

1100 kr

200 kr

Heldag

3000 kr

200 kr

Telefon 0647 332 00

e-post: boka@edsasdalen.se

