Kære elev på Ungstevns´ Skitur FEB ´18
SkiCircus Saalbach ligger i den hyggelige
Glemmtal, hvor Alperne rejser sig højt op på
begge sider og danner en halvcirkel omkring
området, der sammen med Fieberbrunn og
Leogang udgør Østrigs største skiområde.
Saalbach-Hinterglemm er destinationen, der
danner den fysiske ramme om den oplevelse,
læring og dannelsesrejse - du som første
gangs deltager skal ud på, eller.... som mange
af jer…. skal fortsætte.
Der er tre årsager til, at Ungdomsskolens skitur
har været en succes i nu 30 år.
1. Instruktørteamet. 2. Elevgruppen. 3. Destinationen (skiområde og Jugendheim).
Der er ligeledes tre årsager til turens berettigelse. Dine unikke muligheder for at udvikle:
1. Faglig kompetence (skifærdigheder; god, bedre og endnu bedre alpint skiløb).
2. Social kompetence (fx forstå og acceptere regler/normer, rollefleksibilitet (roletaker/rolemaker),
samarbejdsevne, evne til at gå på kompromis).
3. Personlig kompetence (fx positiv selvoplevelse/-opfattelse, selvbestemmelse, tage initiativ, give
udtryk for følelser, ønsker m.m., indføling og medleven (empati), evne til at reflektere, tolerance, at føle
sig solidarisk og accept af forskelligheder).
Med aktive, disciplinerede og dedikerede skielever,
undrer det ingen, at vi igen kan præsentere samme
velkendte instruktørteam. I år suppleret med én
ekstra instruktør, fordi 63 skielever er på plads - og
det kræver mandskab, når alle skal præstere og
optimere! At vi sagtens kunne være 70, måske 80
elever er vidst ingen hemmelighed. Jugendheim
Kolling Hof - antallet af værelser og senge her - satte
alene begrænsningen for deltagerantallet.
Instruktørerne er nu i gang med den spændende
planlægning: Før Skitræning, niveauer og hold,
undervisning, ”Fri Ski”, ”Tour de Leogang”, picnic,
underholdning og indkvarteringen (værelsesfordeling)
32 elever deltager for første gang - heraf mange ”grønne” unge - 7. klasser, der måske og helt forståeligt k
kan tænke, at turen er en ferie, hvor det handler om at løbe på ski, spise slik og ellers ha´ det sjovt. Men
alle jer rutinerede ved, at Ungstevns´ Skitur er meget mere end en ferieform. Sammen har vi ansvaret for,
at turens motto: ”Ansvar for mere og andet end sig selv!” er mere end blot ord på papir! Og sammen
har vi ansvaret for, at Skituren fortsat performer og udvikler sig.
Møde for nye elever (7. og 8. kl.) d. 22. nov. (før INFO mødet) kl. 18.00 på Strøbyskolen (kantinen), hvor
gensidige forventninger afstemmes og skiturens historie og dna gennemgås.
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Turens pris: kr. 4.600 alles zusammen er mange penge. Du har et absolut medansvar for, at hver en
krone er givet godt ud. Påbegynd din forberedelse - den fysiske-, mentale- og praktiske- allerede nu.
Kort fortalt om Ungstevns Skitur 2018
•

•

Påklædning: Det er en skrøne, at en skitur kræver nyt og dyrt outfit. Skibukser og gode luffer/handsker
er nødvendige, herefter kan du bruge almindeligt praktisk vintertøj. Lån dig evt. frem (fx hjelm). Det gør
rigtig mange!
Vi bor direkte til pisten - på Jugendheim Kolling Hof, der emmer af oprigtig østrigsk alpestemning og
gæstfrihed
Skiområdet: 1003-2100 m.v.h. Terrænet er ganske enkelt fantastisk. På trods af hele 270 piste km,
er det overskueligt og relativt nemt at orientere sig i. Der er pister i alle sværhedsgrader. Alle bliver
udfordret uanset niveau.
o Pister; Blå: 140 km., Røde: 110 km., Sorte: 20 km. i alt: 270 km
o Lifter: 70 stk. / 120.000 pers/time
▪
Stolelifter: 22, Kabinelifter: 28, Slæbelifter: 20

•

8 instruktører

•

2 seniorelever (seniorelever er betalende (reduceret pris) Krav: Særdeles rutineret på ski, har på
skiture og andre USK forløb udvist særligt engagement og ansvarlighed. Opgaver: Senioreleven
understøtter holdundervisning. Sikrer at nye og urutinerede elever aldrig er alene under ”Fri Ski” - men
samtidig har oplevelsen af netop ”Fri Ski”. Rolle ifm ”Tour de Leogang” m.m.
Slutbetaling: (Evt.) restbeløb (2600 kr.) forfalder til betaling 30. november

•

•

o

•
•

•

Via en bankoverførsel til Ungdomsskolens konto: Reg. 0629 konto 4343 019 645 - eller
benyt MobilePay: 21535708
Før Skitræning: Onsdage: 3/1, 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/1 - Kl. 19.00 til 21.00 (sted tilgår)
INFO møde: Onsdag den 22. november kl. 19.00 til 21.30 i Strøbyskolens kantine (plan tilgår)
Forsikring: Stevns Kommune tegner ikke elevforsikringer. I EU-lande skal man medbringe det blå
sygesikringsbevis.
(Dette fås ved at gå ind på borger.dk og bestille et derfra. Leveringstid op til 14 dage. Nb! Vær opmærksom på, at det blå
sygesikringsbevis kun dækker de ydelser som borgere i pågældende land får dækket. Skader i forbindelse med skiløb er som
regel ikke dækket gennem dette. Ha´ derfor selv styr på de forsikringer, der kan være aktuelle (rejse- og ulykkesforsikring mv.))

En instruktør - og hans
elever.
Opdragelse og læring!
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