
Bäckby den 24 februari 2023 

Hej alla föräldrar! 

Det drar ihop sig till utedag i Vimpeli tisdagen 7 mars (Väderreservation). Priserna har stigit 

rejält. Men hem och skola har lovat att stå för liftbiljetterna och hyresavgifterna 

Om ni har möjlighet till egen utrustning eller har någon att låna av är det jättebra även om ni 

inte måste betala hyran själv, det blir ända en kostnad på  ca 700 €. 

Vi har också ett antal hjälmar i skolan man får låna om man inte har en egen hjälm, så gör 

gärna det så minskar vi på hyresavgifterna 

 

Vänligen notera följande: 

• Vi startar 8.20 och är tillbaka ca 13.15 varefter skoldagen är slut för alla elever. 

Bussen skjutsar hem alla elever till Storgjuto.  

• Alla som åker i backen måste ha hjälm  

• Man får under inga omständigheter åka off-pist. Man får inte heller åka störtlopp. 

• Vi har med oss varm mat (soppa). Samt morot och vatten till mellanmål efter dagen 

• Man får ha med egen kälke eller pulka. Vill man får man låna skolans pulkor eller 

andra farkoster, kryssa för i så fall på lappen så vi vet hur många vi ska ta med.  

• Alla nybörjare börjar i barnbacken innan de får lov att åka i stora backen 

• Vi tar inte med godis eller dylikt. Vill man ha med en frukt eller något att dricka (inte 

läsk) är det ok.  

Vänligen returnera ifylld lapp senast och tidigast 😊måndagen 6 mars 

. . . . . . 

Namn: _____________________________ 

Önskar: Liftkort   ___,  

Hyra: Slalomskidor  _____  Snowboard  ____ Hjälm  ______  Glasögon  _____.  

Vill låna av skolans pulkor ______, Madrasser. _____, Snowrockets _____ hjälm _____ 

Vi förstår och har talat om att man inte får åka off-pist och att om man gör det får man inte 

åka mer den här dagen. Man får inte heller åka störtlopp.  

 

Målsmans underskrift: _________________________________________ 


