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Resa 
Vi har fyra bilar:  
Bil 1 – Jennie, Anders, Elin och Olle  
Bil 2 - Kajsa, Maja, Hanna, Fredrik Håkansson och Gabbe 
Bil 3 - Ingemar, Oskar, Arvid och Linus 
Bil 4 – Mårten, Fredrik Hedlund 
 
Ni som kör bil har rätt till reseersättning med 18,50kr/mil från Ronneby OK. Denna kostnad 
fördelas på alla deltagare och finns med i kostnaden som var och en betalar till Ronneby OK.  
Blankett mm finns under http://www.rok.nu/klubbinfo/  
 
Siktar på avfärd från Ronneby klockan 07.00 torsdag morgon.  

Boende 
Två lägenheter i stuga Bäverstigen 17 är bokade från torsdag till söndag.  
 
Lägenhet i 2 plan, 90 kvm, 8+2 bäddar. 4 sovrum (1DS, 1VSY, 1VSY, 1VSY). 2 WC, dusch och 
bastu. Storstuga med kök, frys, diskmaskin. TV/DVD. Tvättmaskin, torkskåp. 
Motorvärmaruttag. Altan/Balkong (skottas ej). Rökning och husdjur är inte tillåtna i stugan. 
Lägenheterna skall städas innan avresa på söndagen.  
OBS! Medtag egna lakan och handduk. 
 

Stugfördelning: 
Bäverstigen 17D  - Anders, Jennie, Elin, Olle, Kajsa, Hanna, Maja 
Bäverstigen 17E – Ingemar, Oskar, Arvid, Linus, Fredrik Håkansson, Gabbe, Fredrik Hedlund, 
Mårten 
 

Nyckeluthämtning 
Den bil som kommer först till boendet plockar ut nycklar till båda stugor. Finns i kuvert som 
plockas ut genom självservering i Incheck 1 (se karta). 
 

Vägbeskrivning 
Från riksväg 45 i Orsa kör till rondellen vid Orsas södra infart. Följ skyltar mot Grönklitt ca 
15km (därifrån skyltat hela vägen till Grönklitt). 

Mat 
Respektive stuga ordnar frukost på fredag, lördag och söndag samt om ni vill ha något 
kvällsmål och mellanmål inkl. inköp. Det ligger ett Maxi strax bredvid McDonalds i Mora som 
kan vara lämpligt att stanna vid.  
Lunch på fredag och lördag planeras att äta på restaurang Ugglan och Björnen (upp till 16 år 
80kr, övriga 120kr). 

http://www.rok.nu/klubbinfo/


Reseinformation Orsa Grönklitt 6-9 dec 

 

 
 
 
 

Middag på fredag och lördag planeras att äta på restaurang Ugglan och Björnen (upp till 16 
år 110kr, övriga 159kr). 

Träning mm 
 

Förhoppningsvis kommer vi upp i tid på torsdagen så att vi hinner åka ett kortare skejtpass 
på kvällen. Därefter tränar vi ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass på fredag och 
lördag. För ungdomarna både klassiskt och skejt. Möjlighet finns även för den som är 
träningssugen att åka på kvällen då konstsnöspåret har elljus. Det går även att byta ut ett 
eftermiddagspass mot ett besök på Orsa Rovdjurspark om någon hellre vill det. Om vi vill och 
tror att  vi hinner med ett pass på söndagen innan avfärd kan vi diskutera på plats.  
 

Aktuellt snö- och spårläge kan man följa på snöbloggen  
https://www.orsagronklitt.se/paa-gaang/snoebloggen/ 
Just nu finns det tre kilometer spår för både klassiskt och skejt. 
 

Webbkamera över skidstadion 

https://www.orsagronklitt.se/paa-plats/webbkamera/ 
 

Vallabod 
Vallabod med två fasta profiler finns ca 75m från lägenheterna. Jag kommer även att ta med 
mig ett enklare vallaställ om någon har behov lite akut. Tänk på att inte valla i lägenheterna. 
 

Längdshop 
Vid skidstadion finns det en hyfsat välsorterad längdbutik för den som är köpsugen.  

Kostnad 
Vuxna  1200kr  
Ungdomar  500kr (subventionerat med 700kr av Ronneby OK) 
Betalas till Ronneby OK via bankgiro 274 - 6964 eller swish 123 156 91 93 Ange ”Orsa och 
vilka inbetalningen gäller”. Helst innan avfärd, men absolut senast 31 december. 
(Utöver detta tillkommer Spårkort och mat som var och en betalar själva på plats.) 
 

Spårkort 
Köps och betalas av var och en på plats. 
Ungdomar 165kr (55kr/dag) för torsdag till lördag. 
Vuxna 360kr (120kr/dag) för torsdag till lördag. 
 

Mat 
Köps och betalas av var och en på plats. 

https://www.orsagronklitt.se/paa-gaang/snoebloggen/
https://www.orsagronklitt.se/paa-plats/webbkamera/
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