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Opfølgning på punkter i Evalueringen: 

  

FAQ – Så småt igang 

  

Transport 

Busser er bestilt og vi afventer et konkret tilbud fra Kruse med et tilbud på bustransport fra Århus (både 
en rute med færge og en over København). 

Vi skipper madordningen på vejen for at mindske madspild. 

  

Vi skal drøfte: 

– Kørsel helt op til Veslestølen kæder 

– Nyt kørselstidspunkt fra Kbh ift. timing med Taxibuss. Vi vil gerne ankomme tidligt. 
– Hjemturen skal også drøftes ift. ny rute med tunnel ved Krøderen og forkortet rejsetid. 

– Hvor stopper Kruse når de ikke stopper ved Krødern? (Er der i så fald et madsted der?) 

  

Flybus: 

– 17100 NOK t/r for 50 siddepladser 

– Shuttlebusser eller en stor bus, få klar besked fra Knut 

– En enkelt shuttlebus som kører folk i pendul til udlejning 

– Forespørgsel på Facebook til at undersøge behov og hvilke flyafgange man skal sigte efter. 

  



Samkørsel 

– Andreas og Casper skal tale om en løsning til bedre at facilitere samkørsel fx via en GoMore style 
facebookside 

  

Undervisning 

– De bedste undervisere til dem på lavest niveau – grøn til rød. 

– Vi frigiver alle instruktører til at kun undervise – grøn til rød. Alle niveauer over bliver samlet op af 
workshops som skal løftes af deltagerne selv. Der skal findes en ordning hvor facilitatorer selv kan byde 
ind med hvad de vil holde workshops i. 

– Gæste underviser fra DNS, Anders skal have kontakten fra Casper 

– Børne/ungdomsundervisning skal allokeres resurser alt efter hvor mange dedikerede undervisere vi 
kan får tilføjet fra Paul P og BU gruppen. 

– Udskillelse af de dårligste instruktører. Tilføjelse evaluering? 

– Anders stiller i udsigt til instruktørerne at de i år bliver evalueret når de bliver informeret om turen. 

  

Workshop 

– Vi bibeholder pris på 700 kr for deltagelse 

– At lancere et teknik kursus som ikke er en addition til vores instruktører 

– Vi skal forespørge instruktører om interessen for en workshop. 

  

Festival program 

– Vafler torsdag med enten vafler eller kage. Det er muligt at flytte vaffelarrangementet ift. Jessica. 

– Fest fredag – Prisen er den samme som altid. Vi kan udvide med Stellans Saloon med plads til 100 
personer. For en samlet pris på 7000 kr (5000 kr + 2000 kr) 

– Afterski lørdag – Vi vil gerne have Red Bull til at komme og spille og smide Red Bulls. Og lyshårede 
piger med store patter. 



  

Kommunikation 

Der er styr på kommunikationen. 

  

Kommunikation med Skistar: 

Hytteprisen er den samme som sidste år. 

Thomas har undersøgt mulighederne for at booke andre hytter, evt. større hytter. Der er ikke nogle 
tilbud som er interessante nok til at forfølge det. 

  

Tilmelding 

Man kan snart komme til at betale med udenlandske kort. 

Dobbelt godkendelse af bankkonto overførsler bliver taget op af Bestyrelsen. 

  

Internet 

Andreas har kortlagt lidt der hvor det halter og dette følger op på dette med Rasmus! 

  

Skileje 

Det er indrømmet at skiudlejningen har fungeret piv ringe. Der bliver lukket helt for muligheden for at 
køre lejet udstyr op til Veslestølen. 

Der åbnes for forhåndsåbning for forhåndsbooket udstyr. Vi stiller med 1-2 personer til at støtte op om 
udlejningen. 

En ekstra shuttlebus fra Hemsedal Taxi som kører folk frem og tilbage til udlejningen. 

Noter 

Dansk Telemarkforbund vil gerne udvide samarbejde med os rettet mod flere workshops, porteløb og 
andre kurser. De er interesseret i at støtte op om børn og unge. 



Andreas har skrevet til Norks Turistforening om de kan stille med en instruktør til et skredkursus. Kalle 
Kronholm vores egen skredekspert, bosiddende i Norge, kan måske stille som mulighed. Thomas, 
Andreas og Anders tager hver fat in hhv. Kalle, DNT og DNS/norske UIAGM guider. 

  

Merchandise 

Aclima dragt, klistermærker og ‘De 7 punkter’ 

 


