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Välkommen till vinterns
roligaste företagsevent!
JÄRFÄLLA ALPINA KLUBB är en av Stockholms alpin-

klubbar med anor och stark ställning inom alpinvärlden. Inte bara i Stockholm utan i hela Sverige.
Vår hemmabacke är Brukets skidbacke i Järfälla
som är en av Stockholms äldsta och flitigast använda.
Här har t ex Mats Eriksson, världscupåkare med ett
antal SM guld i fickan, fostrats. De svenska lagmästarna i störtlopp för damer 2015 kom också de från
denna legendariska backe och klubb.
Under säsongen 2016-17 ger vi nu företag möjlighet att prova på hur det är att åka skidor ’på riktigt’
– oavsett förkunskaper eller nivå!

I samband med aktiviteten rekommenderar vi
även förtäring vid våra
utomhusgrillar eller
i vårt intilliggande
café, och en obligatorisk After
Ski. Kostnad
för detta ingår
inte i aktivitetens pris.

ALPINTRÄNING

På med nummerlappen, putsa självförtoendet och
utmana kollegorna i en riktig bana med tidtagning och
käppar. Vi öppnar sekretariatet och deltagarna får
känna på nerverna från start till mål.
• Parallell slalom – där åkarna utmanar varandra sida
vid sida.
• Differensslalom – där det gäller att åka så nära
sin egen tid i två åk, perfekt om åkarna i gruppen har
ojämn kunskapsnivå.
• Slalom eller storslalom – där ni får prova på som
om det vore på riktigt.

OBS!
Begränsat
antal eventdatum –
boka i tid!

Kanske du inte
precis ser ut så här,
men känslan –
så ser den ut!

Fråga efter offert
så försöker vi sy ihop
utifrån era önskemål!

ALPINTÄVLING
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AFTER SKI & CATERING

Vi erbjuder två olika
delmoment, som kan
köras i kombination
eller enskilt, om man så vill:

Här får deltagarna hjälp av professionella tränare med
supertips och puts av sin åkteknik. Vi går igenom
grunderna för hur man tar en slalomkäpp på snabbaste vis, och testar de nya kunskaperna i bana.
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PRIS
Grupper upp till 10 personer: 5.000 kr.
Över 10 personer: 500:-/person.
Max antal deltagare 25 personer.
• Räkna med att det går åt minst 2 timmar
för en övning enligt ovan.
• Järfälla Alpina klubb är en ideell förening dvs
alla priser är utan redovisad moms.
Saknas utrustning så kan vi hjälpa till att ombesörja
inhyrning.

PLATS
Här är backen!

Information och bokning:
Janne Rundlöf, 0708- 59 36 07 jan.rundlof@capstonecosmetics.com

Välkommen!

JÄRFÄLLA ALPINA KLUBB
Brukets Skidbacke, 175 26 Järfälla. info@jarfallaalpina.se www.jarfallaalpina.se

