
Ruby Rejser • Europaplads 16 • 8000 Aarhus C
ruby@ruby-rejser.dk • www.ruby-rejser.dk

Program for langrendsinstruktion og workshops, Skarslia uge 10

Programmet vil løbende blive tilpasset vejrliget og deltagerønske, og tager udgangpunkt i, at der både er 

begyndere og øvede langrendsløbere med på turen.

Lørdag: Ankomst dag – Fælles skismøring (turlederne hjælper) og lær-hinanden-at-kende-øvelser
• Begyndere instrueres i basis-teknik (fraspark, glid, stav-i-sæt) nede i dalen. 
• Øvede tager på ryste-bussen-ud-af-kroppen-tur med turleder på f.eks. skovløjpen.

Søndag: 
• Begyndertur i skoven med temaer undervejs (fraspark op ad bakke, sildeben, plov ned ad bakke og 

træde ind og ud af spor) og mulighed for bål i frokostpausen. 
• Øvede tager på længere tur med indlagt træning af dobbelt stav-i-sæt-og-fraspark, samt ned-ad-bak-

ke-teknik.  mulighed for at tage liften op og komme hurtigt på fjeldet.

Mandag: Alle starter ved alpinbakke, hvor vi øver at svinge vha. plov og vægtoverføring.
• Herefter øvet-tur over fjeldet i retning mod Ål - mulighed for bål i frokostpausen.
• Begynderne løber tur til isgrotten.

Tirsdag:
• Øvet-tur mod Reine, hvor vi undervejs vil øve skøjteteknik.
• Begynderne tager på tur ved Rødungen - mulighed for at øve samt at tage liften op, for at spare turen 

OP på fjeldet.

Onsdag: Isfiskeri for alle der har lyst ved Rødungen.
• Derudover øvet langtur over/rundt om Rødungen og hjem forbi Isgrotten. Træning i at kontrollere 

farten på den stejle ned-ad-kørsel.
• Begyndertur omkring Rødungen og forbi isfiskeriet på returen. Træning i ned-ad-bakke-kørsel (plovs-

vinge-og bremse, træde ud og ind ad spor) og derefter tilbage til Skarslia Fjeldstue. 

Torsdag: Træning for alle der har lyst til at grave sig et hurtigt nødly i sneen (formiddag)  og evt. 
gravning af klassisk snehule (dagsprojekt).
• Derudover fælles tur, hvor de øvede dog løber en længere sløjfe; så langt ud vi kan nå.

Fredag: 
Denne dag bruger vi på opsamling af ugens instruktion og læring. Måske flere langture? Måske flere 
workshops i teknik, kort/kompas træning/lege eller stjerneløb for alle med sjov-og-ballade-i-sneen opga-
ver om formiddagen og turløb om eftermiddagen? Aktiviteterne afhænger af interesse hos skiløberne.

Lørdag: 
Hjemrejsedag– deltagernes egne ture. 

Dertil kommer aftenaktiviteter som f.eks. pandelampe-tur, oplæg om skismøring, at se på/snakke om op-
tagede videoer, bålaften i grillhytten osv.

Der tages forbehold for fejl og vejrlig - ændringer kan forekomme.


