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VINTERLEGE 2023
Foreningen Vinterlege for udviklingshæmmede har 
hermed fornøjelsen af at præsentere rejsekataloget for 
Vinterlege 2023, som afholdes på Beitostølen, der ligger 
230 km nordvest for Oslo i Norge.

Vinterlege er en aktiv ferie for personer med nedsat 
fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

I trygge rammer får I mulighed for mange sportslige og 
personlige udfordringer samt oplevelser sammen med 
andre.

Bestyrelsen og hjælpere – også kaldet Blåjakker – vil 
hjælpe og give instruktion ved aktiviteterne. 

Rejser du på vinterferie sammen med Vinterlege har du 
mulighed for, at være aktive i sneen om dagen, hygge 
og synge til afterski og ikke mindst give den gas, når 
vinterleges husorkester spiller op til dans. Du bestem-
mer selv, hvor meget du vil være med til de aktiviteter 
der tilbydes.

Der plejer at deltage omkring 200 deltagere fra hele 
Danmark. Kender du flere der vil med på sneferie sender 
vi gerne et katalog. Skriv til   booking@vinterlege.dk

Foreningens økonomi hviler på deltagerbetaling og 
medlemskontingent. Derudover modtager Vinterlege 
tilskud fra fonde og legater. 

Vinterlege afholdes fra torsdag d. 19.  
til torsdag d. 26. januar 2023. 

Der udbydes ture med 5 eller 7 overnatninger med sam-
let hjemrejse fra Beitostølen torsdag d. 26. januar 2023.  
Det er muligt at indkvartere sig på et hotel, eller at bo i 
lejligheder tæt på hotellet. 

På Beitostølen finder du langrendsløjper, alpinbakker, 
kælkebakke med masser af udfordringer, samt indkøbs-
muligheder og skiudlejning tæt på hotel og lejligheder

Det er muligt at deltage i vinterlege som gruppe, 
som familie, som enkelt person og som kør-selv 
tilbud. Spørg gerne om mulighederne på email:   
booking@vinterlege.dk 

Blåjakkerne byder dig velkommen og vil gøre alt for, at 
du kan få en fantastisk ferie. Vi glæder os til at være 
sammen med dig i Norge.

De bedste snehilsener - Bestyrelsen

Bestyrelsen
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AKTIVITETER PÅ VINTERLEGE
Alle dage er der alpint skiløb, langrend, snesko, snowbo-
ard og kælk. Der er Blåjakker og skiinstruktører til at in-
struere ved aktiviteterne. Instruktionen foregår i grupper. 

Udover ski og kælk er der et varieret tilbud af forskellige 
aktiviteter. Hvilke aktiviteter der udbydes er afhængig af 
fondsmidler og vejret. Aktiviteterne bliver præsenteret 

på opslagstavlen i Norge eller i ugeprogrammet, der 
udsendes til tilmeldte deltagere i december. 

Tidligere års aktiviteter har været:  
Bi-ski ture, tur til toppen, snescootersafari,  
hundeslædetur, kanefart og vandreture. 

Se mere om skistedet Beitostølen på: www.beitostølen.com 

FOTO
Vinterlege tager foto af alle aktiviteter. Foto lægges på www.vinterlege.fotobox.dk.  
Hvis du ikke ønsker at du kan genkendes på foto, skal du meddele det til en blåjakke.

SPECIALUDSTYR
Vinterlege råder over gangstativer med ski (skilator), snesko, sparkstøttinger og specialkælke. Udstyret kan reser-
veres på den gule bestillingsliste eller ved at skrive til www.booking@vinterlege.dk

KONKURRENCE 
Den sidste dag i sneen afvikles der konkurrencer for alle i kælk, langrend, snesko, skilator, slalom, snowboard og 
bi-ski. Konkurrencen afvikles i forskellige sværhedsgrader, så alle kan være med. Hver deltager kan stille op i en 
disciplin og alle får udleveret diplom og medalje.

AFTENARRANGEMENTER 
Scenen er din
Hvor det er muligt at optræde fra scenen foran et publikum.

Afterski
Hvor husorkestret spiller og vi synger sange fra vinterlegesangbogen.

Afslutningsfest 
Vinterlege har eget husorkester, som spiller til diverse aftenarrangementer.  
Alle aftenarrangementer foregår på Hotel Radisson Blu. 

PROGRAM 
Ugeprogram, med flere detaljer sendes med post til alle tilmeldte i december. 
Dette kan ses på www.vinterlege.dk

Aktiviteter & Arrangementer 
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Transport & Beboelse 

INFORMATION OM REJSERNE 
Rejse med fly

 ⊲ Ved flyrejse skal du selv sørge for transport til og fra Kastrup lufthavn, samt tjekke ind senest 2 timer før 
afgang. 

 ⊲ I Norge kører bussen tur og retur fra Lufthavnen i Gardemoen til Beitostølen. 
 ⊲ Medbragte ski på flyrejse skal bookes på forhånd og indskrives ved check-in. Fragt af ski er for egen reg-

ning og afregnes med flyselskabet ved indtjekning - ca. 800,- kr. 
 ⊲ Medbringer du kørestol eller andet specialudstyr, skal det noteres på tilmeldingslisten.

Rejse med færge og bus
 ⊲ I vil blive opsamlet og kørt tilbage på aftalt opsamlingssted 
 ⊲ I skal selv gå til og fra færgen med håndbagage. 
 ⊲ Nogle busrejser er med udrejse med DFDS og hjemrejse med Color Line eller omvendt 
 ⊲ Måltider ombord er for egen regning. Kan forudbestilles ved tilmelding. 
 ⊲ Vi skal regne med at færgernes restaurant og kiosker er kontantløse. Det betyder, at der kun kan betales 

med kort. Vi anbefaler at I forhåndsreserverer buffet igennem Vinterlege, hvis du ønsker at spise om bord 
på færgen. 

 ⊲ Ski og evt. proviantkasser kan medtages på bussen uden beregning. Skriv på bestillingslisten, hvad i 
medtager.

Der tages forbehold for
 ⊲ Reservation af indkvartering og rejseform sker efter først-til-mølle princippet 
 ⊲ Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i rejseplanen 
 ⊲ På alle rejser er der et begrænset antal pladser 
 ⊲ Endelige tider for køreplanen vil blive udsendt i december 2022. 
 ⊲ Ret til ændringer forbeholdes. Alle priser og rejseplaner er baseret på kurser og tilbud indhentet i maj 2023. 
 ⊲ Ændringer vil blive annonceret på hjemmesiden: www.vinterlege.dk

REJS SELV MED VINTERLEGE 
Vil du gerne på vinterferie og mangler nogen at rejse med, så er “Rejs-selv” måske noget for dig. 

Rejs-selv med Blåjakkeguide tilbyder:
 ⊲ Fast tilknyttet guide 
 ⊲ Guide på rejsen til og fra Beitostølen 
 ⊲ Hjælp til håndtering af penge og medicin 
 ⊲ Socialt samvær i sneen og til de daglige informationsmøder.

Du kan deltage på rejs-selv hvis du:
 ⊲ Selv kan klare personlig hygiejne
 ⊲ Kan indgå i sociale relationer  
 ⊲ Har et fornuftigt forhold til alkohol 
 ⊲ Er nogenlunde selvhjulpen i forhold til at indgå og overholde aftaler 
 ⊲ Pakke din kuffert

Rejs-selv tilbydes både på fly og skib - men kun på lang tur. Indkvartering i enkeltværelse. Ønsker du dobbeltvæ-
relse, kan det skrives på tilmeldingen i bemærkninger, hvem du ønsker at dele værelse med. Der er begrænset 
antal pladser til rejs-selv. 

Ved flyrejse skal du selv sørge for transport til og fra lufthavnen. Der vil være en Blåjakke i lufthavnen, ved ind-
tjekning og med på hele rejsen. 

Ved rejse med færge og bus, bliver du hentet af bussen på aftalt opsamlingssted i Danmark. Du skal selv sørge 
for at komme til opsamlingsstedet. Der vil være en Blåjakke i bussen.  
Ønsker du at vide mere om “rejs-selv”, kan du kontakte Lene på mail: lene@vinterlege.dk
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Transport & beboelse

INDKVARTERING

Hotel Radisson Blu 
Traditionelt højfjeldshotel beliggende 300 meter fra skiområdet, skiudlejning og købmand. Alle værelser er med 
eget bad. Hotellet har reception, opholdsrum, elevator, spisesal, festsal, svømmehal, skistald og fitnessrum.

Prisen inkluderer:  
Morgenmad, selvsmurt madpakke, aftensmad, sengelinned, håndklæder og slutrengøring. 

Pris pr person med fly fra Kastrup og bus til Beitostølen:

Hotel Radisson Blu Lang uge Kort uge
Pris pr. pr person i d.kr. Fly Bus og færge Bus og færge
Enkeltværelse 11.229 10.749 9.349
Dobbeltværelse 10.029 9.549 8.349
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Transport & beboelse

A Lejeligheder uden pension Pris pr. person
Lejlighederne er med 6 senge. 3 værelser.
Ved booking af flere lejligheder, kan vi ikke garantere de ligger dør-til-dør.

Lang uge Kort uge
Fly Bus og færge Bus og færge

3 i lejligheden 7.211 7.111 6.261
4 i lejligheden 6.361 6.361 5.511
5 i lejligheden 5.936 5.936 5.136
6 i lejligheden 5.511 5.411 4.761

B Lejeligheder uden pension Pris pr. person
Lejlighederne er med 8 senge. 4 værelser. 
Ved booking af flere lejligheder, kan vi ikke garantere de ligger dør-til-dør.

Lang uge Kort uge
Fly Bus og færge Bus og færge

4 i lejligheden 7.211 7.111 5.961
5 i lejligheden 6.361 6.261 5.211
6 i lejligheden 5.936 5.836 4.836
7 i lejligheden 5.723 5.611 4.661
8 i lejligheden 5.511 5.411 4.461

Beitotind Apartments 
Lejlighederne ligger ca. 300 meter fra hotellet, skiområdet, skiudlejning og købmand. 

Alle lejlighederne er forskelligt indrettet med interiør og ruminddeling, men med opholdsrum og køkken med 
køleskab, komfur og 1 eller 2 badeværelser. Se evt. flere billeder på www.vinterlege.dk Prisen inkluderer sen-
gelinned, håndklæder og slutrengøring. 

Deltagere i lejligheder skal selv medbringe eller indkøbe alle måltider. Der er mulighed for at tilkøbe morgen- og 
aftensmad på hotellet.

Er du dårligt gående anbefaler vi indkvartering på hotellet

Ved booking af flere lejligheder bestræber vi os på at de ligger ved siden af hinanden, men kan ikke give garanti.
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Pakker & Tilkøb

PAKKEPRIS OG TILKØB 
Pakkeprisen indeholder 

 ⊲ Indkvartering på hotel eller i lejlighed 
 ⊲ Brug af hotellets svømmehal og fitnessrum 
 ⊲ Sengelinned og håndklæde 
 ⊲ Elforbrug og slutrengøring 
 ⊲ Skiinstruktion og hjælp ved aktiviteter 
 ⊲ Liftkort og snescooterkørsel 
 ⊲ Brug af kælke og specialudstyr 
 ⊲ Aftenarrangementer med underholdning 

 ⊲ Buskørsel til og fra Skistedet 
 ⊲ Ved natsejlads med færge: 4 sengs  

kahytter over bildæk 
 ⊲ Bålplads med te, kaffe og kakao 
 ⊲ Velkomstgave 
 ⊲ Alle alternative aktiviteter ude i sneen
 ⊲ USB med foto 
 ⊲ Medaljer og diplomer.

PRISER PÅ TILKØB 
Priser på tilkøb: (pr person i d.kr.) Bestilles på tilmeldingslisten ved booking.  
Tilkøb ved færgen. (Bestilles ved tilmelding)

Tilkøb Lang uge 
Bus

Lang uge
Fly

Kort uge
Bus

Aftensmad på hotel 2.400 2400 2000
3/4 pension hotel (morgen, madpakke, aftenbuffet) 4080 4080 3200
Frokostbuffet Color (udrejse kort tur) 204
CoorHjemrejse bus jylland - Dinner buffet 218 218
DFDS København - Enkeltkahyt 1.300
DFDS København - 2 i 4 sengs kahyt 600
DFDS København - 3 i 4 sengs kahyt 400
DFDS København - Morgenbuffet 140
DFDS København - Dinner buffet 275 275
Årets T-shirt - fås ved ankomst 150 150 150
Ski med fly - afregnes ved intjek i Kastrup 800
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Pakker & Tilkøb

Årets T-shirt 

Husk at forudbestille, hvis du vil være sikker på at få årets t-shirt. 

Leje af ski
 ⊲ Bestillingsliste til skileje udsendes fra vinterlege direkte til deltagerne. 
 ⊲ Skileje afregnes med skiudlejningen på Beitostølen med kreditkort eller på hotellet i norske kroner. 
 ⊲ Skileje, støvler, stave og hjelm (i norske kroner) er cirka priser:  

6 dage langrend 600 Nok. 6 dage alpin 900 Nok. 6 dage snowboard 900 Nok. 
 ⊲ Medbringes eget udstyr på fly og bus, skal det angives på den gule tilmeldingsliste. 
 ⊲ Ved fly skal det forudbestilles og det koster 800 kr. pr sæt. 

Ønsker i at tilkøbe andre ydelser end dem der er nævnt i dette rejsekatalog, så kontakt booking@vinterlege.dk 

Tilkøb af tøj Kr
T-shirt med logo lys blå med navy blå kant 150
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Rejseplan

REJSEPLAN 

Rejseplan udrejse

OBS: Vi har endnu ikke de præcise rejsetider. Rejsetider vil kunne ses på hjemmesiden, så snart de er blevet 
oplyst fra rejsebureauet. 

Lang tur med fly fra Kastrup - 2 rejsedage - 6 skidage
Udrejse fredag d. 20. januar 2023 Afgang: Kastrup lufthavn 9:15 - ankomst Gardermoen 10:30 An-

komst Beitostølen sidst på eftermiddagen

Kort tur med bus og færge - 2 rejsedage - 4 skidage
Udrejse lørdag d 21. januar 2023 Afgang: Midtjylland morgen opsamling 

Hirtshals. Ankomst Beitostølen ca 23:00

Hjemrejserne  
starter fra Beitostølen
Torsdag d. 26. januar 2023

Bus til Gardemoen Lufthavn. Afgang formiddag
Bus DFDS Oslo - København. Afgang formiddag
Bus færge til Jylland Afgang formiddag

Lang tur med bus - 3 rejsedage - 6 skidage
Udrejse torsdag d. 19. januar 2023 Afgang: Bussen starter fra aftalte steder i Jylland med opsamling 

undervejs.  
DFDS fra København med ankomst Beitostølen fredag ca. kl. 14:30

Teknisk rejsearrangør:  
Ski Travel Group og medlem 
af rejsegarantifonden.
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Tilmelding

TILMELDING 

Tilmeldingsperioden er fra 15.8. 2022 til 15.10. 2022 
 ⊲ Vi modtager kun skriftlige tilmeldinger (den gule tilmeldingsliste)  

Udfyld tilmeldingslisten med korrekte oplysninger, vælg fly eller bus/færge, kort eller lang tur, og 
indkvartering. 

 ⊲ Indkvartering: skriv antal personer, hotel eller lejlighed 
 ⊲ Husk også at gennemse tilmeldingslisten for eventuelle tilkøb  

Send tilmeldingen pr almindelig post eller scan den direkte til 
Per Mejnecke  
Assedrupvej 28  
8300 Odder  
Email: booking ®vinterlege.dk

Tilmeldinger ekspederes i den rækkefølge vi modtager dem. Ved tvivl om korrekt tilmelding kan du skrive e-mail 
til: booking@vinterlege.dk 

Der er et begrænset antal rejser og værelser/lejligheder. 
Faktura udsendes i første halvdel af november. Husk at anføre EAN nummer hvis, du ønsker elektronisk 
betaling. 

Extra gebyrer (pr. person)

Ændringer på tilmeldingen efter 15.10. 300 kr. 
Navneændring efter 15.11. på bus og skib 400 kr. 
Navneændring efter 15.11. på fly 800 kr. 
Afbestilling efter 1.12. Indbetaling tabt 

INFORMATION 

Forsikringer
Du skal selv sørge for at være forsikret. Undersøg om din ansvarsforsikring eller indboforsikring dækker rejser. 
Vær også opmærksom på, om du skal tegne afbestillingsforsikring i dit forsikringsselskab og hvornår dette 
skal gøres. 

Betalinger 
Faktura på rejsen og tillægsydeiser udsendes i begyndelsen af november. Betalingsfristen er 14 dage. Ønsker 
I at betale elektronisk, så husk at skrive EAN nummer på tilmeldingslisten. 

Rejseplan 
Endelig rejseplan og flybilletter udsendes i januar. Billetter til bus, færge og kahytter får du hos buschaufføren. 

Medlemskab 
Når du deltager i vinterlege, skal du være medlem af “Foreningen Vinterlege for Udviklingshæmmede”. Det 
koster 100,- kr. for et år og opkræves ved tilmeldingen. Foreningen afholder generalforsamling i Norge, når vi 
er på vinterlege. Du kan læse mere om foreningen på hjemmesiden: www.vinterlege.dk



KONTAKT
Information vedrørende tilmelding og rejse:
Per Mejnecke  
Bookingtelefon: 40 48 14 61  
Email: booking@vinterlege.dk

General information om Vinterlege:
Formand Karina V. Dannerfjord  
Mobil tlf: 21 68 00 63  
Email: Karina@vinterlege.dk

Bestyrelsen for Vinterlege
 ⊲ Karina V. Dannerfjord, formand (STU. SyddjursJ 
 ⊲ Claus Pedersen, kasserer (Djurslands skolen) 
 ⊲ Per Mejnecke, booking (Odder) 
 ⊲ Lene Philippon (Syddjurs bo- og aktivitetscenter) 
 ⊲ Marianne Andersen (familieplejer, Sommersted) 
 ⊲ Lone Thorup (Fabos, Odder) 
 ⊲ Ida a’Rogvi Steen, (Stensagerskolen, Århus) 
 ⊲ Marie Louise Dahlsen (Handicap og Botilbud Frederikssund) 

FORENINGEN VINTERLEGE FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE


