
Hej fjelltursdeltagare!
Vilken uppslutning och det redan i februari. 32 stycken anmälda.

Idag kom det lite prisuppgifter och tillgång till stugor och bäddar. 
Priserna som nämns är för vad hela helgen kostar i Norska kronor.
“Pensionatet” eller det Gula äldre huset har 8 bäddar fördelade på 3 rum.
Priset för detta kostar 700 kr för fyra personer. Bädd 5-8 ökar priset med 100 kr för varje utnyttjad bädd. Så om det är 
3 personer som delar blir priset 700/3=233 kr per person, då jag lägger 3 personer i varsitt rum
(Fördelen med detta hus att servicehuset inte behöver utnyttjas i fulla bruk.)

Tältplats kostar 200 kr och för er som vill tälta, fundera på en “hytte” istället. Delar ni på 3 så blir priset detsamma.
Vi har tillgång till 11 st 4-bäddshytter. Dessa kostar 600 kr per stuga för hela helgen.

Tänkbar fördelning:
Hytte 11: Magnus, Peter och Håkan
Hytte 10: Skovlunds x3 (Di Danske)
Hytte  9: Siw, Jan Seppola och Bjørn?
Hytte  8: Freddy, Per-Steinar och Jan Stene?
Hytte  7: Ivar, Jan B, Stefan och Anders
Hytte  6:Sten, Åke och Tony

Tält
Lasse, Patrik, Tomas, Jonas K och Jan I och Sonny. 
Finns alltså plats i stugorna och brukar lösa sig att dela på plats. Vi är i samma skrot och korn vilket de nya kommer 
att märka
Maila eller skriv på bloggen om ni har andra funderingar. Något namn är okänt och vet inte vilka som känner 
varandra från början.

Ta med sängkläder/sovsäck och växla till norska kontanter för betalning. Räcker ju om en i gruppen har kontanter 
och de andra kan swischa. Vi kommer besöka samhällen på vägen och det är 5 km till Rødberg Centrum.
Tänk på om ni vill grilla kvällarna att ta med mat och nåt som går lätt att göra i ordning till lunch under själva turen

/Magnus “Skye” Somberg
+46707-106313
varadero@skye.se

Hytte  5: Thomas och Bianca 
Hytte  4: Gunnar och Torild Hansen
Hytte  3: 
Hytte  2: 
Hytte  1:
Pensionat Gula huset: Sture 1 rum, Hans G 1 rum, Jarmo 1 rum


