


Följ med på en riktigt rolig skidresa och kom tillbaka som en bättre skid- eller 
snowboardåkare. Oavsett vilken nivå du åker på får du en upplevelse och ett 
äventyr utöver det vanliga. Snösäker arrangerar skidresor för gymnasieelever 
och företag som vill uppleva ett riktigt fjälläventyr.

EN SNÖSÄKER UPPLEVELSE
Snösäker har arrangerat resor sedan 1993 och varje år reser ungefär 500 
deltagare med oss. På varje resa finns våra guider på plats, för att under 
dygnets alla timmar säkerställa att resan blir så bra som möjligt. Alla våra 
guider är välutbildade skid- och snowboardinstruktörer från Friluftsfrämjandet. 
Många av oss har även kompletterande utbildningar som tar upp ämnen 
som offpist, lavin, att vara reseledare, droger och föreningskunskap.

Under förmiddagarna åker deltagarna med Snösäkerguiderna som 
förutom att visa guldkornen både i och utanför pisterna, hjälper deltagaren 
att utveckla sin egen åkning. För att alla ska få ut så mycket som möjligt åker 
vi i grupper som är anpassade efter deltagarnas önskemål och förutsättningar. 
Eftermiddagarna är vigda åt egen åkning.

SNÖSÄKER WINTERCAMP
Varje år arrangerar vi en resa för medlemmar i Friluftsfrämjandet som  
vill testa på Snösäkers koncept. Vårt Wintercamp är omåttligt populärt  
så platserna fylls upp snabbt. Platserna för 2017 släpps i oktober!  

Läs mer på www.snosaker.com/wintercamp

UPPLEV FJÄLLEN
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FJÄLLEN ALL-INCLUSIVE 

När man åker med Snösäker ingår allt. Resa, boende, mat, liftkort och 
åkning med välutbildade guider.

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation från 1892 som erbjuder Sveriges 
största utbud av friluftsaktiviteter. Snösäker samarbetar med flera fjällan-
läggningar vilka är måna om att vi är nöjda och gör därför allt för att få 
till ett bra samarbete med oss. Våra resor sker oftast under lågsäsong och 
våra guider jobbar helt ideellt. Det gör att vi kan erbjuda fjällresor till ett 
väldigt förmånligt pris.

VILL DU VETA MER?
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen, 08-556 307 40, 
regionmalardalen@friluftsframjandet.se

FÖR MER INSPIRATION? FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM!
 facebook.com/friluftsframjandetsnosaker  Instagram.com/snosaker


