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Info om skituren 
Hurtigere end vi tror skal skifolket til at  pakke vores grej, sætte 
os godt til rette i bussen og bumle afsted ned ad de tyske 
motorveje. Det lyder måske ikke så tillokkende, men vi ved, 
hvad der venter…… sne, bjerge, frisk luft, skiløb, og fællesskab. 
Vi ved også, at der venter sure skisokker, ømme ben, elever og 
lærere i skiundertøj, styrt, grineflip og et hav af oplevelser.  

Det er skitur, når det er bedst. 

Ankomst 
Vi ankommer til Schlosshof ca. mellem 6.30 - 7.00 om 
morgenen d. 26/2. Derefter skifter vi til skitøj, spiser af den 
madpakke, man har medbragt hjemmefra og kører op i 
skiudlejningen. Her udleveres ski, stave, støvler og hjelm, hvis 
man vil leje en sådan (koster ca. 15-20 Euro). Dernæst fordeles I 
i grupper alt efter, hvor erfarne I er på ski. Lærerne tjekker jeres 
ski-kundskaber og giver anvisninger, som skal følges og ikke er 
til diskussion.  Er man relativ ny skiløber, skal man forvente at 
køre “skiskole” med en lærer, men det afhænger af “kørslen”. 

Skiskolen for nybegyndere starter kl. 10.00.  
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  VIGTIGT 

Alle skal medbringe det BLÅ 
SYGESIKRINGSKORT. Hvis der 
opstår skader, der skal 
behandles på sygehuset, giver 
det BLÅ SYGESIKRINGSKORT  
adgang til behandling uden 
kontant betaling - har man det 
ikke med - betaler man inden 
behandlingen. Vi stiller derfor 
som krav, at alle skal 
medbringe - BLÅT 
SYGESIKRINGSKORT :-).  

• PAS 

• MEDICIN (hvis nødvendigt) 

SCHLOSSHOF 

Vi skal bo på Jugendhotel - 
Schlosshof, som ligger på en 
mark i udkanten af Alpendorf. 
Det er rigtig godt til store 
grupper, men forvent ikke fine 
hoteltilstande. Værelserne har 
forskellig størrelse, og vi ved 
først senere hvilke værelser, vi 
får stillet til rådighed.  

Mathias og Anita, som driver 
stedet, er rigtig gode 
samarbejdspartnere, og de vil 
os helt sikkert det bedste. 

Se nærmere på: 

http://www.schlosshof.co.at 
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Hverdagen 
For at få mest muligt ud af liftkortet, og fordi vi (lærerne) elsker 
at stå på ski med jer, så er vi tidligt til morgenmad og hurtigt 
ude i skibussen om morgenen ca. 8.10 - 8.20. Der vil være 
mulighed for at smøre en madpakke og tage med på pisterne - 
det kan være en rigtig god ide, og den smager bedst, når den 
er mast flad.  

skiløb - skiløb - skiløb - skiløb - skiløb - skiløb - skiløb  

Man skal senest med den sidste skibus hjem ca. 16.40 og har 
herfra ikke mulighed for at tage i byen, på pizzaria, bestille mad 
udefra eller andet. Man er på Schlosshof. 

Aftensmad og aftenhygge med fighter/fjolsklokke, spil, film, 
opgaver mm. 

Hvert værelse får tilknyttet en værelseslærer, som fungerer som 
kontaktlærer på turen. 

Rammer og forventningsafstemning 
Vi er forsikrede – også mht. til hjemtransport. 

Vi plejer ikke at have nogen problemer, når vi er på tur, fordi 
alle er indstillede på at være medskabende til at hele gruppen 
får en rigtig god oplevelse. Det forventer vi selvfølgelig, at I 
også er indstillet på.  

En del fælles regler adskiller skolens skitur fra mange 
almindelige skiferier. Der er nogle ting, som nødvendigvis må 
foregå på fællesskabets præmisser, hvor alle vi individer må 
indordne os. Vi forventer, at alle overholder de aftaler og 
retningslinjer, som vi lægger for den enkelte dag og turen 
generelt. Og så er der et par andre regler, som vi stiller op, 
fordi vi ved, at det giver en bedre tur for alle (og fordi, sådan er 
det bare, når man er en skole på tur).  
Bl.a.:  
• Alle typer af rusmidler er selvsagt bandlyst – overholder 
man ikke den regel, vil det medføre bortvisning fra skolen, når 
vi kommer hjem.  
• Energidrikke – Red Bull o. lign. er ikke tilladt på vores tur 
(vi vil nemlig også ha’ en god tur, og det indbefatter ikke at 
skulle holde styr på en flok koffein- og kulhydrat-hypede 
sekstenårige. Her snakker vi ikke en enkelt energidrik i løbet af en hård 
skidag…)
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PAKKELISTER 

PAS + BLÅT SYGESIKRINGSKORT 

Til ski: 
Skiundertøj  

Skisokker - de rigtige 

Mellemlagstrøje (gerne bomuld) 

Skibukser + skijakke  

Skihandsker 

Goggles + solbriller 

Solcreme (høj faktor) 

(Skihjelm) leje koster ca. 20 euro  

Vabelplaster ;-) 

Til værelset: 
Sengelinned+lagen+håndklæde  

Stikdåse + (tørresnor) 

Hjemmesko 

Til Bussen: 
Hovedpude + tæppe 

Madpakke man. aften+ tirs. morg 

Høretelefoner 

Oplader 

Ørepropper 

Køresygepiller/læsestof + andet 
tidsfordriv (kortspil, Uno) 

Toiletsager 


