
 Välkomna till Malung 4-7 februari 2016   

Information om vinterresan 

Vi bor på Malungs camping i 4-bäddstugor och har gemensamma måltider frukost och middag. 

Fredag kväll ordnar vi egen dans på campingen, på lördag dansar vi med Malungs folkdanslag i 
IOGT/NTO gården, drygt 1 km promenad från campingen. 

Längdåkning Skinnar stadion med spår 3-21 km. 3 km från campingen. Spår finns även från 
campingen. Utförsåkning Byråsens fritidsområde 7 km, Kläppen Ski Resort 50 km eller Lindvallen 69 
km från campingen. 

Resan från Stockholm 

● Samåkning bil 35 mil via Västerås och Ludvika. 
● Tåg till Borlänge och sedan byte till buss. Var och en bokar själv resan efter 22/12 då Dalatrafik 

kommer ut med sin Tidtabell för nästa år. Boka gärna med www.resrobot.se , med Kom fram-
garanti. Exempel på tider och priser i början av januari kan vara. 
Stockholm-Malung torsdag 13:45-18:40, 331 kr enkel  15:45-20:35, 332 kr enkel. 
Malung-Stockholm söndag 15:15-20:15, 375 kr enkel  17:20-22:15, 353 kr enkel.                      
Ju senare du köper biljett desto dyrare blir den. 

 

Mer information om Malung och resan på denna länk, goo.gl/9IdTWM.  

Program 

● Torsdag från kl. 19:00 bjuds på soppa, bröd, ost och vin. 
● Frukost fredag-söndag i campingens matsal. 
● Fredag kväll gemensam middag på kinesrestaurangen Draken och därefter dans i campingens 

matsal/samlingslokal med AF egna spelmän. 
● Lördag kväll gemensam middag  i IOGT/NTO gården, dans med  Malungs Folkdanslag till Malungs 

Spelmanslag. 
● Söndag städa stugor. 
● På dagarna åker vi skidor i spår eller backarna eller besöker Malung med omnejd. 

 
Pris 1300 kr 
I detta ingår 

● Boende i 4-bäddsstuga. Vi har bokat 7 stugor med dusch och WC och 1 st utan. 
● Vi blir bjudna på välkomstsoppa torsdag kväll. 
● Frukost i campingens matsal, fredag-söndag  
● Middag fredag och lördag kväll  
● Dans fredag och lördag kväll 

 
Anmälan 
Anmälan sker på Internet via länk som även finns på AF:s hemsida. Anmälningsdatum gäller som 
turordning vid betalning senast 25 november. Därefter gäller betalningsdatum som turordning. 
Medlemmar har företräde men andra är också välkomna i mån av plats som fördelas under december.  
 
Välkomna! 
 
Magnus Carlegrim, Margaretha Åkerholm, Lars Carlsson, Kristina Cardell, PG Andermo 


