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Skidresa till Romme, söndag den 18 mars 2018 
Målsmansbrev till dig mellan 13 och 17 år.  

Resan anordnas av Föreningen Fyrhuset och DVIF. För att åka med Föreningen Fyrhuset måste 
en vara medlem. Medlemskap är gratis och lämnas in på Fyrhuset tillsammans med 
målsmansbrevet och betalningen.  

Vi har begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Anmälan och betalning görs senast den 9 
mars på Fyrhuset, Gammlbodavägen 1, Stavsnäs. Du kan också betala med swish till nummer:  
123 267 14 44. Skriv då Romme + namn i meddelandet. Anmälan är bindande, om en väljer att 
hoppa av resan kan en inte förvänta sig att få pengarna tillbaka, för att en tycker att vädret var för 
dåligt eller att ens kompis hoppat av m.m. 

Skidor, stavar, pjäxor, bräda m.m. förbokas och betalas på Fyrhuset i samband med anmälan och 
kostar med grupprabatt från 180kr. Bokning och betalning av utrustning görs via Fyrhuset. Vi 
rekommenderar hjälm som finns att hyra och ingår i skiduthyrningspaketet. 

Vi samlas på parkeringen vid Ica i Stavsnäs kl. 06.50 - bussen väntar inte så kom i tid! Ska du 
hoppa på vid Värmdö Marknad, Coop, ska du vara där senast kl. 07.20. Beräknad tid då vi är 
tillbaka i Stavsnäs är cirka kl. 20.00. Priset är 160 kr och inkluderar bussresa samt liftkort. Ta 
med matsäck eller matpengar till lunch.  

För ytterligare information om uthyrning av utrustning, backar, lunchservering m.m. besök 
www.rommealpin.se eller ring 0243-79 58 00. Om det är frågor som rör resan, kontakta 
Föreningen Fyrhuset 08-68 40 70 40 eller besök vår hemsida www.foreningenfyrhuset.se  

Hälsningar, personalen på föreningen Fyrhuset  

OBS! Tag med denna flik senast 9/3-18 med en underskrift av målsman vid betalning av resan.  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Härmed intygar jag att mitt barn får åka med till Romme den 18 mars 2018. Hen åker 
skidor/bräda/blades på egen risk och eget ansvar samt ansvarar själv för användande av hjälm.  

Deltagares namn: .............................................................................................................................  

Deltagares mobilnr:.......................................................................................................................... 

Målsmans underskrift: ...................................................................................................................... 

Målsmans namnförtydligande: ..........................................................................................................  

Målsmans mobil:................................................................................................................................  


