
TS skitur 2019 

Dato: Fredag den 25. til søndag den 27. januar. 
Vi prøver igen i år at arrangere en mini skitur til Sydsverige.     
Når vinteren måske er på sit koldeste, vil vi lave en mini skitur til Mulsjö i Sverige 
med 2 overnatninger på svensk ødegård. 
 
Turen er velegnet for alle sejlere, legesyge og barnlige sjæle, og familier. 
Vi håber at rigtig mange TS medlemmer, vores juniorer og optimistjolle sejlere og dele af 
deres familier vil deltage. Turen vil være rigtig god til at ”ryste TS sejlere sammen”. 
 
Vi låner Jørgen Rings søsters ødegård, som ligger ca halvvejs til Mulsjö. 
 
Tilmeld dig til jring@jring.dk , og skriv deltagere, alder og om der er en der kan køre bil. 
Billeder fra turen for 3 år siden. Jeg håber på lige så god sne. 

 
Ødegården, Klausön   Vi byggede en snemand Toppen af Mulsjö Alpin 
 

Hvem der kører med og hvem, og afgangsplan arrangeres senere. Lige nu har vi brug for 
at finde ud af hvem der vil med. 
 
Pris: Kun de reelle udgifter, færge, bilkørsel og mad, 
og så det dyre: Liftkort og skileje ca 400 kr for U16 og 500 kr for voksne. 
 
Ca. 800 kr pr ung inkl. ophold, transport, færge, ski pas, skileje og mad.  
Turen kan kun gennemføres hvis vi finder chauffører med bil.  
(600 km kørsel. Husk vinterdæk er et krav i Sverige. J. Ring lægger én bil til.) 
 
Turen kan aflyses med kort varsel, hvis der ikke er sne, ingen forudbetaling. 
.

 
Ødegården Klausön ligger 110 km fra Helsingborg. Kør 
mod Stockholm og drej til venstre ved Strömsnäsbruk. 
Der er plads til ca 12 personer. Der er 2 brændeovne til 
opvarmning. Der er indlagt elektricitet! Der er svagt 
internet. Men ellers er det meget hyggeligt og meget 
primitivt. (Hent selv vand fra 10 m dyb brønd og 
gammeldags das) 
 
Program: 
Jørgen vil køre til Klausön torsdag eftermiddag og varme huset op, meget gerne med én eller flere deltagere. 

Afgang fredag eftermiddag. 
Fælles middag fredag aften på Klausön 
Kørsel tidligt lørdag morgen til Mulsjö. 
Kørsel tilbage om aftenen, for at spise middag. 
Søndag småture i nærområdet og hjemkørsel søndag eftermiddag. 
 
Hilsen Jørgen Ring  


