SSA Idre Fly Inn
21-23 augusti
2020

SSA
Fly Inn Idre 2020
Fredag 21/8
0800-1700
1900
2100
Lördag 22/8
0730
0830

Ankomst campingen.
BBQ vid campingen.
Transport till Sporthotellet.

1930

Frukost Sporthotellet.
Transport till Samisk aktivitet med
Renbiten-Grövelsjön.
Lunch Grövelsjön.
SSA mingel vid flygtornet Idre
flygplats.
SSA Jubileumsmiddag

Söndag 23/8
0730
0900

Frukost på Sporthotellet.
Seaplane ”meet and greet” Idre.

1230
1630

Observera att tidiga och/eller sena ankomster och avgångar är möjliga, meddela
tidigast möjligt.

Idre information Map

Idre information Map

Samiska Upplevelser

Träffa våra tama renar och årets nyfödda renkalv. Upplev känslan
när de kommer och äter ur dina händer och hur mjuk deras päls
och mule är.
Lär dig vilket fantastiskt djur renen är och hur väl anpassad den
är för att klara ett arktiskt klimat. Visste du t.ex att renen i vissa
avseenden har bättre syn än oss människor?

Vandra tillsammans med renar i gammelskogen där
myrstackarna är lika höga som du själv och där laven hänger
tjock från trädstammarna.
En ”samisk fika” ingår där vi även berättar om samekulturen och
om livet som renskötare.

Boende
Idre Sporthotellet
Det 3-stjärniga Sporthotellet
Idre ligger central i byn och
erbjuder gratis privat parkering.
Boendet som består av 11 rum
ligger cirka 2 km från Idrefjällens
Golfklubb, 2 km från Idresjön.
Storvattneshågna, dalarnas
högsta fjäll är en av de många
fjälltopparna man hittar finner i
närheten.
Rum
Rummen inkluderar
bekvämligheter som en minibar,
balkong och förvaringsskåp.
Vissa av lägenheterna har utsikt
över sjön. Rummen har
familjebadrum med badkar,
dusch och hårtork.
Ät & drick
Frukostbuffé serveras på
morgonen för gäster på
Sporthotellet Idre. Loungebaren
erbjuder te och kaffe.

Boende
Näset Camping
Näsets Camping är en liten
naturskön camping som
ligger centralt i Idreby, vid
Idre sjön. Du hyr antingen en
campingplats (med eller utan
el) eller någon av våra två
stugor.
Allmän information
• 200 meter till postkontor
och butiker 150 meter till
närmaste restaurang / pub
• Kök Tvättstuga
• familj duschar
• Dam-och herrtoaletter
Campsites
Plats utan el och med el.
Stugan 3 finns
Storstugan - en 2 + 2
bäddsstuga med bäddsoffa,
kokmöjligheter och
dusch/toalett
Älg, en stuga med 2 bäddar
med mikrovågsugn och
kylskåp
Björnen & Renen, 2 + 1bäddshytter med bäddsoffa,
mikrovågsugn och kylskåp.
Stugorna har kabel-TV.

Aktiviteter

Golf
Idrefjällens golfbana är en bana som
vunnit både kritiska golfjournalister och
spelarnas beröm. Vi erbjuder en vacker
och varierad bana med fairways som
överraskar och som få förväntar sig att
hitta i fjällmiljön. Banan designad av Bengt
Lorichs innehåller en hel del intressanta
och varierande hål.
Hiking
Nipfjället är ett välbesökt och
lättillgängligt berg nära Idre med
fjälltoppen Städjan som en klassisk syn.
Parkeringen på fjällsidan söder om
Nipfjället är en bra utgångspunkt.
Härifrån kan du ta en dagstur till Städjans
topp, eller bara ta en kort promenad upp
till Lillnipen.
Fiske
Härligt fiske med många möjligheter för
alla förmågor tack vare fina och många
strömmande vatten, sjöar och dammar.
Legendariskt och eftertraktat citerat
flugfiske i Storån med känd klassisk
öringström.

Cykling
Lederna går runt Idre Fjäll i
skogsterrängen med start på
skidstadion. Arenan ligger centralt på
Idre Fjäll, och med en kort cykelsträcka
från hela berget. Cykellederna på Idre
Fjäll är märkta med ett liknande
färgsystem som används på vintern.
Längs lederna finns rastplatser och alla
leder är enkelriktade.

Övrig information

Sociala aktiviteter och Event-paketet
Detta ingår:
Fredag –
Välkomstbarbeque vid campingen med dryck.
Transport till Sporthotellet
Lördag Transport till Samisk kulturhändelse vid Renbiten
Lunch vid Grövelsjön
Social samling vid flygtornet Idre flygplats
SSA årsmiddag med dryck
Transport till Sporthotellet
Söndag Transport till campingen
Flygplan parkering flottörer: vid sjön Flygplan parkering hjul: på flygplatsen
Utrymme finns tillgängligt längs
Utrymme finns tillgängligt på Idre Flygplats
stranden på campingen
Tillgängligt bränsle
100LL
JET A1

Corona information
SSA följer myndigheters rekommendationer avseende social distansering. De
flesta aktiviteter sker utomhus. Middag kan komma att förläggas i hangaren
istället för på hotellet på lördagen. Om ytterligare restriktioner p.g.a. corona
anbefalls så kan fly-in komma att inställas.

Bokning och betalning
Anmälan
SSA fly-in Idre 21-23 augusti 2020
Fyll i nedan och skicka till bjorn.t.andersson@telia.com och betala totala summan av dina val till SSA plusgiro:
54 29 60-0 eller swish: 123 0092 460 senast 24 juni.
Betalning från utlandet: BIC code (SWIFT = addr.) NDEASESS, IBAN: SE 17 9500 0099 6026 0542 9600
Boendet reserveras i den ordning betalning inkommer. Annat boende kommer att ordnas om det önskade
boende är fullt. Full återbetalning (minus 100kr admin avgift per person )om ni avbokar senast 31 juli. Ingen
återbetalning därefter. OBS! Boendet bokas och betalas endast via SSA pga erhållna rabatter.
Namn:
E-post:
Tel mobil:
Antal personer anmälan avser:
Namn på deltagare som anmälan avser:
Eventpaketet: per medlem 800 kr. Per ej medlem 950 kr.

Summa: .........

Boende: (välj ett alternativ)
Sporthotellet
Rum för 1-2 personer med dusch och frukost 880kr per natt
Rum för 1-2 personer med dusch i korridor och frukost 690 per natt
Rum för 3-4 personer med dusch i korridor och frukost 1200 kr per natt

Summa:.......

Näsets camping (frukost kan ordnas på Sporthotellet)
Camping utan elekticitet 220kr per natt
Camping med elektricitet 260 kr per natt
Stugan 2 + 2 bäddar 700kr per natt
Elk 2 bäddar 500kr per natt
Björnen & Renen 2 + 1 bäddar 600kr per natt

Summa:.......
Totala summan: ...............

Andra alternativ finns tex en stuga eller lägenhet på fjället med bra standard för 6-8 personer men 6,4 km
bort. 4 dagar 7000 kr, 6 dagar ca 12000kr
Övrig information eller önskemål (t.ex golf, fiske, cykling) :

