
Skidtestarhelg
Häng med oss på North Sails och testa helt nya skidor, byggda med North
Sails teknologi för 3Di-segel, TPT (Thin Ply Technology). Med hjälp av TPT
tillverkar Movement Skis de snabbaste och lättaste skidorna för friåkning
och alpin turåkning. Tillsammans med några av områdets bästa guider
arrangerar vi en helg med möjlighet att testa Movement Skis både på
topptur och i pist.

Plats: Tänndalen, Funäsdalen
Tid: 17 – 18 mars 2012

Program

Fredag

Lördag

Söndag

: För er som vill och redan är på plats samordnar vi en gemensam middag till självkostnadspris

: Skidtest i pist. Vi börjar med välkomstsamling och presentation. Friåknings- och randoneéskidor från
Movement Skis samt randonneépjäxor från Scarpa finns att testa under dagen.

After ski: Mingelseminarium med presentationer från North Sails, Movement Skis och våra guider Urban Axelsson
och Jon Wagenius. Vi pratar om 3Di segel, friåkningsskidor, randoneeskidor och övrig utrustning du behöver på en
topptur, samt går igenom söndagens topptur.

: Topptursdag med guide. En heldag på stighudar i ospårad snö i de vackra Härjedalsfjällen. Vi väljer fjäll och
antal höjdmeter beroende på väder och snöförhållanden. Du har möjlighet att välja grupp utifrån din nivå på
kondition och skidvana. Pris för söndagens topptur är 500:- kr (guide, skid- och säkerhetsutrustning)

Resa och logi ordnar du själv.
Väljer du att resa med flyg rekommenderar vi Norska Röros  som bara är  50 km bort.
Boende; Vi har reserverat ett begränsat antal bäddar i ”Hjortronet”i Hamra

Priset är 450 kr per natt och person. Boka hos Magnus Delin, 070-440 20 53

Låter det spännande? Välkomen med anmälan till Lotta Giornofelice; med ditt namn,
mailadress, skostorlek och din  längd (om du vill testa randonee) samt  ange om du är intresserad av söndagens tur.

Antalet deltagare är begränsat till 40 personer i pisten på lördagen och 20 på söndagens topptur.
Det är först till kvarn som gäller. Anmälan senast den 6 mars.

Mer info: Lotta Giornofelice 070-866 08 68 eller Hans Strömvall 070-589 55 05

http://www.movementskis.com/

http://www.tanndalen.com/se/boendealternativ/hjortronet-58-kvm__460
magnus.delin@comhem.se

lotta@movementsverige.se

Under helgen har du möjlighet att köpa ett begränsat antal av Movements skidor direkt från agent till fördelaktigt
pris. Har du inte möjlighet att delta under helgen men är intresserad av att köpa skidor kontakta Lotta  på Movement
och tala om att du är kund hos North.


