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Föreningen  
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Välkomna till oss! 
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Föreningen Totalskidskolan  
 
Föreningen Totalskidskolan startades av Anders Ohlsson från Strängnäs 1987. 
Föreningen är en ideell förening stationerad i Åre och Rödkullen.  
Föreningen är idag Europas största skidskola för gäster med funktionshinder och 
våra duktiga skidlärare tar årligen emot 250-300 gäster. 
Viktigt för framgången har varit att ständigt utveckla verksamheten och den 
utrustning som erbjuds våra gäster. Det vi erbjuder idag är sitski, biski och skicart 
som anpassas före lektionen till individens behov. Vidare erbjuder vi stående 
skidåkning när så är möjligt. Valet styrs av gästens behov och önskemål. 
Vår grundidé är att det inte ska kosta mer för våra gäster med ett funktionshinder än 
vad det gör för andra att utöva sin idrott eller hobby. Våra ”skidor”/hjälpmedel är 
dyrare än för vanliga skidåkare så för att ge möjligheten till våra gäster att komma på 
snö subventionerar vi våra priser. 
Vi har i en obruten svit sedan 1987 kunnat erbjuda våra gäster skidåkning i vår 
verksamhet. Det har vi kunnat tack vare alla fantastiska sponsorer, donatorer, fonder, 
stiftelser, finansiärer, partners och goda vänner. Alla med samma övertygelse eller 
tro på vår verksamhet. Det har gjort att vi lyckats samla in pengar för att täcka vårt 
underskott och erbjuda skidåkning till alla oavsett handikapp. 
Totalskidskolan omsätter årligen ca 2 milj kr varav 1.2 milj kr är intäkter från 
verksamheten medan resterande 800.000 kr är vårt underskott och skillnaden på den 
avgift du betalar som gäst, och den faktiska kostnaden. 
 
Mer om Totalskidskolan finner du på vår hemsida www.totalskidskolan.se, eller så 
ringer du och pratar med vår snöboss på Rödkullen, 0647-537 77. 
 
Vår utrustning 
Skicarts 
13 skicart vuxen 
5 skicart barn (varav 1 av nya modellen)  
 
Sitski 
8 Impact Evolution II Sitski 
2 Impact Sitski 
5 Impact Barn Sitski 
1 Tessier Tempo sitski 
 
Biski 
1 HOC Biski 
4 Bi-Unique Vuxen Biski 
1 Bi-Unique Barn Biski 
1 Mountain Man Vuxen Biski   
 
Följande tillgänglig på förfrågan 
1 HOC Monoskibase sitski/Biski 
1 Impact Sitski 
1 Tessier DualSki  
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Stöd föreningen Totalskidskolan - bli medlem! 
 
Totalskidskolan är en ideell förening grundad 1987. Vi jobbar själva kontinuerligt med 
att skaffa in pengar som ska täcka dina merkostnader i skidskolan. Dessa kostnader 
uppgår årligen till ca 800 000 kr och är skillnaden på den avgift du betalar som 
medlem, och den faktiska kostnaden. 
 
Hjälp din skidskola att överleva- bli medlem! 
Ange namn, adress och personnummer på skidåkaren. 
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgift  250 kr 
Företag/ organisation stödmedlem 5000 kr 
 
Anm. Du måste vara medlem om du vill ta del av föreningens subventionerade priser 
i skidskolan. 
Vill du inte vara medlem gäller de faktiska kostnaderna. Se prislista för medlem och 
icke medlem. 
 
(Medlemsavgiften debiteras alltid separat. Som medlem i Föreningen Totalskidskolan 
erhåller gästen rabatt vid den första bokningen för säsongen. Rabatten är 250 kr 
oavsett om man beställer t.ex. en lektion en dag eller heldag * 5 dagar. 
Bokar gästen därefter fler lektionspass debiterar vi enligt prislistan.) 
 
Betalning, faktura samt köp på Rödkullen 
Totalskidskolans avgifter betalas på: Bankgiro 5842 - 7303 
OBS! VI HAR INTE PLUSGIRO KONTOT KVAR! 
 
Betalning när man köper t.ex. mössor, buff, strumpor, extra lektioner eller hyr skidor, 
kort sagt, allt som inte var bokat och betalt i förväg kan betalas med kort och 
kontanter samt med swish. 
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Hur du kan stödja Totalskidskolans verksamhet 
 
Alla bidrag som Totalskidskolan tar del av kommer våra gäster till del. Vi är 
fokuserade på att erbjuda bästa möjliga skidupplevelse när du som gäst kommer till 
oss i Åre.  
Här några sätt att hjälpa och stödja vår verksamhet: 
 

A. Tycker du att vi gör ett bra jobb? Vill du hjälpa till? Sätt in ditt bidrag stort eller 
litet på vårt bankgironummer 5842- 7303 och ange gåva och ditt namn som 
avsändare. 
 

B. Hyr skidor av Totalskidskolan när din familjemedlem eller bekant är inbokad 
för en skidlektion hos Totalskidskolan. 
 

C. Bli vår support, bli föreningsfadder på Gräsroten på Svenska Spel. Allt du 
behöver för att vara med och stödja oss är ett Spelkort och ange 
Totalskidskolan som din förening. 
 

D. Bli stödmedlem. Betala in 250 kr på bankgironummer 5842-7303. 
 

E. Fråga dina chefer om ditt företag är villig att stödja vår verksamhet. Har du 
frågor eller vill att vi ska komma och presentera vår verksamhet för ditt företag 
ring eller maila Totalskidskolan. 
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Viktigt för er som ska komma till oss i vinter! 
 
Bekräftelse och betalning av skidskola 
För att vi ska klara av att betala skidskolans räkningar i tid, kära gäster och vänner, 
betala vår faktura senast på angiven förfallodag. Annars riskerar du att vi ger din 
skidtid till en annan gäst som står på vår väntelista. 
 
När du har fått första fakturan. 
Första fakturan består av en bokningsbekräftelse/bokningsförslag samt 
medlemsavgift: 
 

1. För att bekräfta din plats så betalar du din faktura för boknings och 
medlemsavgift på 750 kr vilket inkluderar medlemsavgift på 250 kr. 
Bokningsavgiften är ej återbetalningsbar. 
Om du ej betalar din boknings och medlemsavgift så tolkar vi det som en 
avbokning och du riskerar att vi ger din skidtid till en annan gäst som står på 
vår väntelista. 
Sista dag för betalning finns angiven på Er faktura. 
 

2. Efter att du bekräftat din bokning så sänder vi en ny faktura till dig. Den 
fakturan är resterande kostnad för din bokning hos oss. 
Observera sista betaldatum! 
 

3. Frågor och eventuella ändringar av din bokning sänder du till 
bokningen@totalskidskolan.se 
 

 
Anm. Medlemsavgiften debiteras alltid separat. Som medlem i Föreningen 
Totalskidskolan erhåller gästen rabatt vid den första bokningen för säsongen. 
Rabatten är 250 kr oavsett om man beställer t.ex. en lektion en dag eller heldag * 5 
dagar. 
Bokar gästen därefter fler lektionspass debiterar vi enligt prislistan. 
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Avbokningsregler för grupp och enskilda: 
 
Följande regler gäller för återbetalning när gäst/grupp avbokar sina skidlektioner på 
Totalskidskolan: 
 
Enskilda 
29 dagar innan ankomst, debiterar vi 50 % av deltagarens kostnad. 
15 dagar innan ankomst debiterar vi 100 % av deltagarens kostnad. 

 
Grupper  
60 dagar innan ankomst debiterar vi 25 % av deltagarens kostnad. 
30 dagar innan ankomst debiterar vi 50 % av deltagarens kostnad. 
15 dagar innan ankomst debiterar vi 100 % av deltagarens kostnad. 
 
 
Totalskidskolan säger upp gästens bokade 
skidlektion. 
 
Totalskidskolan har rätt att med 1 månads framförhållning säga upp gästens bokade 
skidlektion och övrig bokning som gjorts av Totalskidskolan på gästens uppdrag om 
ett hinder som Totalskidskolan inte kan övervinna har uppkommit. Exempel på 
sådana situationer är: 
 
1. Om Totalskidskolan inte har ekonomisk täckning för sin verksamhet. Detta kan 

bero på att sponsorer valt att upphöra med sin sponsring eller att andra 
bidragslämnare meddelat att man ej kommer att stödja Totalskidskolan under 
kommande år och att detta bortfall ej kunnat täckas av andra intäkter. 

2. Om Totalskidskolan ej kunnat säkra skidlärare för bokade pass. I detta fall ska 
gästen i första hand erbjudas andra skidlektion om detta är möjligt. 

 
Återbetalning 
Om Totalskidskolan på ovan angivna grunder säger upp detta avtal återbetalas 
gästens inbetalda belopp för bokade skidpass minus eventuella kostnader som 
tillkommer när andra bokningar som gjorts av Totalskidskolan på gästens önskan 
sägs upp. Vidare har Totalskidskolans skatter, sociala avgifter och andra 
avvecklingskostnader företräde före gästens återbetalning. 
Totalskidskolan återbetalar inte eventuella övriga kostnader som uppkommer för 
gästen vid inställda skidpass, exempelvis utgifter för logi och resekostnader. 
 
Tillämplig lag och tvist 
Vid tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal är svensk lag är tillämplig. 
Eventuell tvist mellan Kunden och Totalskidskolan ska i första hand lösas genom att 
parterna kommer överens. Om parterna inte kan enas kan tvisten prövas av 
Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och 
den lämpar sig för nämndens prövning. Allmänna reklamationsnämndens beslut 
utgör en rekommendation till parterna om hur tvisten ska avgöras. Om parterna ändå 
inte kan nå en lösning är svensk domstol behörig att avgöra tvisten. 
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Samlingsplatser, tider, transporter m.m. 
 
Transport till och från backen 
Detta gäller dig som har transport till och från backen bekräftad av Totalskidskolan. 
Vi erbjuder alla gäster transport enligt prislistan. Vi åker från avtalad plats till 
Rödkullen med våra minibussar kl. 08.15–08.45. Retur till avtalad plats sker kl.15.30–
16.30. Assistent eller anhörig kan då vi kommit överens om och bekräftat detta, åka 
med enligt vår prislista. Priset i prislistan gäller enkel resa. 
 
Har du rätt till färdtjänst i Åre  
För färdtjänstresor i Åre - Färdtjänst i annan kommun – t.ex. till och från backen 
eller till annan plats i Åre kommun kan du nyttja din rätt till färdtjänst som du har i din 
hemkommun. För att få göra det måste du kontakta din färdtjänsthandläggare i god 
tid oftast minst 14 dagar före avresedagen. Reglerna för dessa resor kan skilja från 
kommun till kommun. I Stockholm t.ex. får man färdtjänstbiljetter som dras från den 
vanliga färdtjänsten/resesaldot. Andra kan kräva kvitto på resor och kommunen 
betalar sedan dessa resor till fullo eller till en del av kostnaden. 
Var flexibel när ni är i Åre. Ta kontakt med er kommun ang. färdtjänst i annan 
kommun, det lönar sig. 
(För resor mellan hemortskommunen och annan kommun t.ex. Åre kommun gäller 
Riksfärdtjänst.) 
 
Taxi – Färdtjänst buss 
I Åre finns det gott om färdtjänsttaxi/buss se sid 13. 

Om ni kommer till Åre tillsammans i en grupp som ska gå i vår skidskola är det en 
god idé att transportera sig mellan backen och hotellet i egna minibussar.  

Väder och kläder 
Ta med dig varma handskar, skidglasögon, lätta varma vinterkängor (sitskiåkare), 
plagg så att du kan klä dig i flera tunna lager (t.ex. underställ i syntet eller ull), 
fleecetröja, solskyddsfaktor, solglasögon, vinterjacka och täckbyxor. Badkläder kan 
vara på sin plats då du som boende på Holiday Club har tillgång till bassäng och 
bubbelpool. Glöm inte träningskläder för gymmet! 
 
Rödkullen/backen 
Vi har vår skidskola i ett område som heter Rödkullen. Du hittar dit genom att åka E 
14 genom Åre by mot Norge och efter störtloppsbron ta av till höger, se skyltar vid 
vägen. Uppe på Rödkullen finner ni en stor parkering. Längst bort på parkeringen ser 
ni flera byggnader. Till vänster om värdshuset finner ni vårt timmerhus, se skyltar på 
huset. I anslutning till huset finns parkeringar för dig med parkeringstillstånd. 
 
Lunch 
På Rödkullen finns Rautjoxa värdshus där du kan köpa lunch och fika. Det finns även 
en gigantisk värmestuga med 20 toaletter m.m. i direkt anslutning till backen och 
parkeringen. I värmestugan kan du också köpa enklare lunch samt värma egen mat i 
mikrougn. 
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Totalskidskolans prislista för medlemmar.  
 
1 lektion  860 kr  1 timme 30 min. 
 
1 halvdag  1 585 kr  3 timmar. 
 
1 heldag   2 260 kr  liftarnas öppettid. 
 
Lektion x 5 dagar  4 200 kr  1 timme 30 min/dag 
 
Halvdag x 5 dagar 5 360 kr  12 - 15 timmar 
 
Heldagx 5 dagar  7 560 kr  ca 22 timmar, endast t.o.m. v.5 

 
 
Skicamp  5 400kr  5 ggr skidskola + sidoprogram 
 
Freeridecamps  Se information sid 14. 
 
Heldagar till extra reducerat pris är tillgängligt t.o.m. v.5. Efter det kan du boka 
heldagar i form av 2 x 5 halvdagar. 

 
 
Skidåkning Lördag – Söndag prislista för medlemmar. 
Priser gäller lördag- söndag och helgskidåkning är tillgängligt vecka 6-16. 
 
1 lektion  985 kr  1 timme 30 minuter 
 
Anmärkning 
I all skidskola ingår SkiPass för gästen, utrustning, anpassning och personlig 
skidlärare. 
 
Medlemsavgiften debiteras alltid separat. Som medlem i Föreningen Totalskidskolan 
erhåller gästen rabatt vid den första bokningen för säsongen. Rabatten är 250 kr 
oavsett om man beställer t.ex. en lektion en dag eller heldag * 5 dagar. 
Bokar gästen därefter fler lektionspass debiterar vi enligt prislistan. 
För helgskidåkning är det fritt att boka flera lektioner i följd under samma dag. 
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Totalskidskolans prislista för Ej medlem samt, 
landsting, kommuner, LSS och organisationer.  

 
1 lektion  1 240 kr 1 timme 30 min ink.  
 
1 halvdag   2 100 kr 3 timmar  
 
1 heldag   3 100 kr  liftarnas öppettid 
 
Lektion x 5 dagar   6 200 kr  1timme 30 min/dag 
 
Halvdag x5 dagar 8 300 kr 12 - 15 timmar, 
 
Heldag x 5 dagar 14 000 kr  ca 22 timmar, endast t.o.m. v.5. 
 
 
Skicamp  11 500kr  5 ggr skidskola + sidoprogram. 
 
Freeridecamps   Se information sid 14. 
 
Skidåkning Lördag – Söndag prislista för Ej medlemmar. 
Priser gäller lördag- söndag och helgskidåkning är tillgängligt vecka 6-16. 
 
1 lektion  1 330 kr  1 timme 30 minuter 
 
Anmärkning 
I all skidskola ingår SkiPass för gästen, utrustning, anpassning och personlig 
skidlärare 
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Prislista för hyra av utrustning 
 

 
 
Vid längre skidhyra, 8 dagar eller mer, +/ dag 80 kr. 
Barn 0-5 år hyr gratis! 
 
Du som hyr utrustning hos oss ansvarar för att utrustningen återlämnas i samma 
skick som när den plockades ut. Alla eventuella skador som inte beror på normalt 
slitage är du naturligtvis ersättningsskyldig för.  
Hjälm ingår i alla paket. All utrustning hyrs ut med den anpassning som behövs. 
Detta medför ingen extra kostnad. 
 
SkiPass/Liftkort utöver gäst hos Totalskidskolan 
Numera kallas liftkort för SkiPass och köps av Skistar. Till ditt SkiPass köper du ett 
elektroniskt Skidirectkort som du kan återanvända. Skidirectkort säljs i 
liftkortskassorna för 45 kr. Förboka hela familjens skipass på www.skistar.com/are. 
Förbokade skipass via webben ger dig ett lägre pris. Har du redan ett Skidirectkort 
kan du ladda det på hemsidan fram till en dag innan du ska börja åka. 
 
 
Prislista för transport med Totalskidskolans Buss 
 

 
 
Priset gäller enkel resa från hotell till/från Rödkullen. Alla resor ska vara bekräftade.  

Dagar 1 2 3 4 5 6 7
Komplett utrustning barn (6-15 år) 200 kr  380 kr 530 kr 630 kr 720 kr 800 kr 850 kr    
Komplett utrustning vuxna 260 kr  470 kr 660 kr 770 kr 850 kr 940 kr 1 010 kr 
Skidor (barn (6-15 år) 160 kr  280 kr 410 kr 490 kr 570 kr 650 kr 710 kr    
Skidor vuxna 210 kr  370 kr 520 kr 610 kr 700 kr 770 kr 850 kr    
Skidspetshållare 30 kr    60 kr   90 kr   110 kr 140 kr 170 kr 200 kr    
Sele 60 kr    110 kr 170 kr 200 kr 220 kr 250 kr 280 kr    
Kryckstavar stående barn och vuxna 110 kr  220 kr 280 kr 330 kr 390 kr 440 kr 500 kr    
Personvärmare 110 kr  220 kr 280 kr 330 kr 390 kr 440 kr 500 kr    
Priser till våra gäster utöver lektion 
Stående, Sitski, Skicart, Biski 170 kr  280 kr 330 kr 390 kr 440 kr 500 kr 550 kr    

Beskrivning
Transport med Totalskidskolans Buss

Pris/ enkel resa (kr)
75
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Totalskidskolans skidskoleinformation 
 
Anpassning av utrustning 
För alla gäller att en anpassning av utrustningen sker i samband med första lektionen 
då man får ha överseende med att det kan ta lite extra tid. Allt för att gästen ska få en 
så bra och säker skidåkning. 
 
Lektion 
Lektionstiden är 1 tim 30 min. Du kan boka en eller flera lektioner, allt enligt dina 
önskemål och plats i skidskolan. Under intensiva perioder, vecka 8–10 samt under 
påsken, kan tidsramarna vara tajtare. Vi ser därför gärna att du är på plats i god tid 
inför lektionen. 
 
Halvdag 
Är 2,5 - 3 timmar skidskola beroende på öppettiderna under säsongen. Du kan boka 
en eller flera halvdagar, allt efter plats i skidskolan. 5 halvdagar är normalt 
minimitiden när du vill komma igång med skidåkningen lite mer på allvar. 
 
Heldag 
5 heldagar rekommenderas för dig som vill ta skicartlicens eller lära dig att åka sitski. 
Rabatterat pris för heldagar erbjuds endast till och med v.5. Se prislista. 
 
Skicamp riktar sig till de yngre åkarna upp till 15 år som vill åka en lektion på 
förmiddagarna och tillbringa eftermiddagarna i fjällmiljö tillsammans med andra barn 
under ledning av Totalskidskolan. Det blir mer skidåkning än tidigare säsonger 
blandat med härliga vinteraktiviteter. 
Det blir skidåkning i Åre och på andra destinationer förutsatt att väder och vind är 
med oss. 

 
Freeridecamp 
Vi erbjuder Freeridecamps för de äldre skidåkarna som är självständiga. Tanken 
med Freeridecamps är att flera åker tillsammans och man delar på skidlärare. Då får 
man ut det mesta och bästa av sin skidåkning under ledning av Totalskidskolans 
skidlärare men till ett lägre pris. 
För att vara med krävs det att du minimum fixar blå nedfarter samt klarar dej på egen 
hand i liften. Åker du skicart eller biski ska du ha en egen licens. Har du licens med 
en medåkare skall denna person vara med under hela skidpasset. 
För mer info om våra Freeridecamps hör av dej till bokningen@totalskidskolan.se 
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Telefonnummer & annat som är bra att veta! 
 
Totalskidskolan: 
Telefontid 09.00 – 16.00 måndag – fredag 
Rödkullen, bokning 0647-537 77, 070-64 14 222 
 
Hemsida www.totalskidskolan.se 
Email bokningen@totalskidskolan.se 
Eller info@totalskidskolan.se 
 
Taxi: 
Taxi Åre  0647- 100 22 
Björn Olssons taxi 0647- 505 55 
 
Båda taxiföretagen har färdtjänst och rymliga bilar för ändamålet. Åker du taxi är 
adressen Totalskidskolan, Rödkullen när du ska till skidskolan. 
 
Åre Turistbyrå: 0647-177 20 
 
Åre Hälsocentral: 0647-166 00 
 
Åre skidskola: 0771-840000 
Man kan även boka på hemsidan www.skistar.com/are. 
Boka in dig själv eller syskon utan funktionsnedsättning i skidskolan. 
Du kommer garanterat att bli en mycket gladare och bättre skidåkare. Ange att du vill 
vara på Rödkullen eftersom ni är inbokade hos Totalskidskolan. 
 
Camp Åre: 0647-52525 
Perfekt för dig som går i skidskola halvdagar och vill prova någon annan aktivitet 
under veckan. Info: www.campare.se 
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Integritetspolicy 
 
GDPR – Totalskidskolans hantering av personuppgifter 
 

Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i 
Sverige och resten av EU. Den nya dataskyddsförordningen ersätter nuvarande 
Personuppgiftslagen (PUL). 
 
Vi hanterar uppgifter om dig för att du ska få en så bra skidupplevelse som möjligt 
under ditt besök hos oss. När du bokar registrerar vi följande: 

  
• dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, mail), 

• ditt personnummer för att inte blanda ihop dig med andra som heter likadant som 
du. 

• vilken skidutrustning du bokar och hur vi ska anpassa den innan du kommer. 

• om du har någon licens för skidåkning 

• det du berättat för oss om hur din kropp påverkar din skidåkning. 

Medan du är här registrerar din skidlärare vad ni har tränat på, vem du har tränat 
med, och vad du ska fortsätta träna på för att utvecklas och bli en bättre skidåkare. 

All information om dig tas bort när du inte varit hos oss på fem år. Kommer du tillbaka 
tar vi bort allt som registrerats om dig för mer än fem år sedan. 

Du kan närsomhelst få skickat till dig det som Totalskidskolan har registrerat om dig. 
Vill du att vi tar bort uppgifterna om dig eller rättar något som blivit fel, så gör vi 
naturligtvis det direkt. Hör av dig till info@totalskidskolan.se om du vill veta mer. 

 


