FÖRETAGSSTAFETT MED
ÖPPNINGSFEST 7 FEBRUARI 2020
Succén med ett ”skidskyttemoment” på varje sträcka fortsätter i år. Vi tävlar i klasserna herr, dam
och mix. För er som inte tävlar så utgår det ett pris till bästa hejarklack. Dessutom kommer det att
delas ut specialpris och lottade priser. I företagsstafetten platsar alla, stora och små företag, vana
och mindre vana skidåkare. Som vanligt är det glad stämning, laganda och sammanhållning som gäller.
Samtliga i laget skall vara knutna till företaget.
När stafetten är avgjord väntar öppningsfesten med buffé, prisutdelning och underhållning
i Skidspelsrestaurangen i Lugnets Sportcenter en fest som är öppen inte bara för företag utan
även kompis-, familjegäng mm. Öppningsfesten startar kl 19.00.

FÖRETAGSSTAFETTEN

PRIS

Stafettlaget består av fyra personer som åker ca 1,5 km var på
världscupsarenan. Alla deltagare avslutar sin sträcka med att
kasta tre stycken ärtpåsar i en hink. Man kastar till alla tre är
i hinken. Deltagarna skall vara knutna till företaget.

Företagsstafetten, inkl after ski & buffé för
4 personer/lag, 7 februari, start kl. 17.30
Skidstadion, Lugnet
PRIS: 3995 KR/LAG (EXKL. MOMS)

Klassisk åkstil, välj bland tre klasser, dam, herr eller mix.
Tävlingen går på Lugnets skidstadion, start kl 17.30

Företagsstafetten för 4 personer/lag,
7 februari, start kl. 17.30
Skidstadion, Lugnet
PRIS: 2995 KR/LAG (EXKL. MOMS)

Vinnande lag får pris och vi lottar även ut pris bland alla
deltagarna. Som vanligt utlovas också pris till bästa hejarklack.

ÖPPNINGSFESTEN
Även i år är vår After ski med öppningsfesten öppen för fler
än företagen i Skidspelsrestaurangen, Lugnets Sport Center.
Traditionsenligt bjuds det på buffé och goda drycker att köpa.
Vi utlovar ett bra drag med förstklassig underhållning – succén
med Partypolarna är tillbaka!

KONTAKT
Niclas Johansson
niclas.johansson@visitdalarna.se
070-6521768

Öppningsfest, Warm Up Party med underhållning
& buffé, 7 februari kl 19.00–22.00 Skidspelsrestaurangen, Lugnets sportcenter
PRIS: 425 KR/PERSON (EXKL. MOMS)
Öppningsfest, Warm Up Party med underhållning, 7 februari kl 19.00–22.00 Skidspelsrestaurangen, Lugnets sportcenter
PRIS: 127 KR/PERSON (EXKL. MOMS)
Klicka här för anmälan till
företagsstafetten + öppningsfest

