
 

Reisedeltakere til Pitztal, 26.10-1.11 

          Hovden 24.9.2014 

INFORMASJON OM REISEOPPLEGG TIL PITZTAL: 

 

 Nå er alt det praktiske rundt samlingen til Pitztal på plass, og under finner dere informasjon 

om det meste. 

Reiseopplegget: 

Reisen går med fly fra Sola, via Amsterdam, til Munchen søndag 26.10. Flyavgang er kl. 11.45, og 

ankomst München er kl. 17.45. Frammøte på flyplassen 2 timer før avgang. Reisen går derfra videre i 

2 leiebiler til Pitztal, omkring 30mil. 

Returreisen går etter skitreningen lørdag 1.11, med leiebiler fra Pitztal til München. Flyavgang er kl. 

17.30, dere mellomlander i Amsterdam, og lander på Sola kl. 21.10. 

Bagasje-transport: 

På slutten av samlingen i Hintertux, pakkes all bagasje som skal til Pitztal i en tilhenger. Hans kjører 

denne tilhengeren til Pitztal etter skitreningen lørdag 11.10 og denne parkeres her til vi kommer til 

Pitztal. På vei hjem fraktes hengeren på skigymnasets buss hjem til Norge, og Hans vil kjøre en runde 

via Stavanger, Haugesund og Sauda og levere bagasjen. Dette vil skje mandag 3.11. 



 

Kostnader: 

Kostnadene for turen har vi nå klart å få ned til omkring kr. 9000/deltaker. Denne prisen dekker 

flyreise, leiebiler, heiskort og hotell. Løperne må ha med seg penger til lunsh på fjellet hver dag, 

kostnad omkring 10euro, samt mat på reisen. 

Ledere/trenere: 

Geir Arne Foss er reiseleder på flyreisen til og fra München. Hans reiser med fly fra Kr.sand og kjører i 

skigymnasbussen hjem sammen med Vidar Bachmann. 

 

 



Kostnadsfordeling og betaling av turen: 

Skikretsen vil sende ut krav om innbetaling av kr. 9000/løper med betalingsfrist mandag 20.10. Etter 

samlingen vil det bli gjort en kostnadsfordeling basert på de reelle kostnadene på samlingen når 

denne er gjennomført.  

Avsluttende kommentarer: 

Som for samlingen i Hintertux, så må alle som reiser uten voksne (det gjelder alle) ha med seg 

følgende papirer som de leverer til Geir Arne på flyplassen; 

- Barnets pass og eventuelt visum 
- Kopi av begge foreldrenes 
- En signert bekreftelse av minst et av barnets foreldre eller formynder om at barnet har tillatelse til å 
reise med sitt reisefølge. Dette bør være på engelsk. Foreldrenes adresse, kontaktinformasjon og 
avreisedato og hjemreise dato skal stå på bekreftelsen. Skal selvsagt signeres av en av foreldrene. 
 

Vi håper på bra vær og fine forhold i Pitztal! 

 

Mvh 

Hans Blattmann 

 


