
Vretaslingan ekonomisk förening 

Veda gård 2 

585 75  LJUNGSBRO 

Org. Nr. 769622-8225 

info@vretaslingan.se 

Försäsongserbjudande till medlemmar i 

Vreta Kloster Golfklubb och Vreta Skid- och Motionsklubb 
 
Skidsäsongen 2021/22 närmar sig och för vissa skidåkare har träningen börjat på allvar. Andra 
skidåkare njuter fortfarande av underbara sensommardagar. Hos Vreta SkiCenter pågår 
planeringen inför vintersäsongen för fullt med aktiviteter som skidkurser, gruppträningar, 
tävlingar och skiduthyrning. Till denna säsong kommer vi att erbjuda dagkort till vuxna från 65 
år till ett reducerat pris.  
Liksom tidigare säsonger har vi ett riktat erbjudande till medlemmar avseende säsongkort som 
gäller under oktober månad 2021.   
 

Skidkort 2021/22, medlem från 21 år........................................................... 1.250 kr 
Skidkort 2021/22, medlem ungdom 16 - 20 år.............................................    950 kr 
 
Ordinarie pris för säsongkort kommande säsong kommer att vara 1.475 kr för medlem från 21 
år och 1.100 kr för juniorer 16-20 år. Ålder baseras på det år man fyller, och inte det datum man 
fyller.  
 
Priset på dagkort vuxen 21-64 år kommer att vara 140 kr. Priset för junior 16-20 år och vuxna 
från 65 år kommer att vara 110 kr. 
 

Barn under 16 år åker alltid gratis på Vreta SkiCenter. 
 
Ladda ner appen "Outby" från App Store eller Google Play och välj Vreta SkiCenter. Välj typ av 
kort och fyll i rabattkoden som du får med det här mailet. Därefter fyller du i samtliga uppgifter: 
telefonnummer, namn, adress och personnummer. 
 

  Rabattkod för vuxna medlemmar i Vreta Skid- och Motionsklubb:  VSOMK21 
 Rabattkod för ungdom medlemmar i Vreta Skid- och Motionsklubb: VSOMKU21 

Rabattkod för vuxna medlemmar i Vreta Kloster Golfklubb:  VKGK21           
Rabattkod för ungdom medlemmar i Vreta Kloster Golfklubb:          VKGKU21 

  

     Tips! Använd din friskvårdspeng  

Har du kanske inte utnyttjat hela din friskvårdspeng? Längdskidåkning ingår i det skattemässiga 
begreppet motion/friskvård, vilket innebär att du som arbetstagare kan få hela, eller del av, 
avgiften ersatt av din arbetsgivare mot uppvisande av kvitto.  
 
Ljungsbro den 12 oktober 2021 
 
Väl mött i vinterns skidspår! 
Styrelsen 


