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Stöten i Sälen har ett stort utbud av prisvärt boende beläget precis bredvid backen med Racearenan. Välj mellan att bo i dub-
belrum på hotellet eller 4 alt. 8 personer per lägenhet mitt i backen. Perfekt när du vill svänga in för att byta utrustning eller 
bara vill hämta en tröja.

Kontakta race@stoten.se för mer info om just den veckan/perioden du är ute efter så återkommer vi med pris. Bokning kan 
sedan ske gemensamt via klubben eller individuellt via webb/telefon med bokningskod.

Försäsongserbjudande (vecka 48-50):
Best Western Stöten Ski Hotel (upp till 2 personer): 645:-/rum & dygn inkl frukost, uppbäddade sängar samt daglig städning. 
Stöten Mitt (35 kvm, upp till 4 personer): 860:-/lägenhet & dygn inkl slutstädning.
Pistbyn (66 kvm, upp till 8 personer): 1495:-/lägenhet & dygn inkl slutstädning.

Linnepaket inkl sängkläder & handdukar ingår ej i lägenhetsboendet men kan beställas för: 150:-/person.

LOGI

Skipass kan vid gruppbokning förbeställas så det ligger klart vid ankomst, annars sker köp enskilt över disk på plats i 
anläggningen eller via webben.  

Ungdom & vuxen:
I dag 300:-
2 dgr 580:-
3 dgr 840:-
4 dgr 980:-
5 dgr 1200:-
6 dgr 1300:-
7 dgr 1400:-

Under högsäsong (v.51-v.1, v.7-v.9 samt v.15) gäller Skipass till ordinarie pris.

Säsongskort (bokas endast via race@stoten.se):
Aktiv ungdom 7-17 år samt 1 tränare per U10, U12, U14 o.s.v. i klubben: 2695:- (40% rabatt) 
18 år-/Vuxen/övriga tränare: 4770:- (15% rabatt)
Barn t o m 6 år med hjälm åker gratis i samtliga liftar.

Görs en gruppbokning kan vi låna ut Keycard om de sedan lämnas tillbaka allihop på en gång.  Ni debiteras endast för ej 
återlämnade Keycard á 60:-/st. Vid individuell bokning på webben (med erhållen kod) eller på plats får man lägga till den 
kostnaden om man inte har Keycard sedan tidigare. 

SKIPASS (v. 48-50, 2-6 & 10-14) 



Arenan sköts tillsammans med Malungs Skidgymnasium och vattnas för att det skall bli ett så bra underlag som möjligt utan 
att för den skull bli en skridskobana. Vi har ett banschema med 3 pass á 3 timmar med start kl. 09:00 där du vid bokning bli 
garanterad en tid på minst 3 timmar per dag, men finns det bantid i Arenan ledigt får ni självklart vara där så mycket ni önskar.

    Följande tider går alltså att boka: 09:00-12:00, 12:00-15:00 & 15:00-18:00.
    Åkning innan/efter ordinarie öppettider (kl. 09.00-18.00):
    Morgonen 1200:-/timmen
    Kvällen 1000:-/timmen

RACEARENAN

Restaurangplatser erbjuds först och främst 1 tr. upp i byggnaden Vattufjäll men lokal kan komma att ändras vid behov.

Priser för barn & ungdom upp till 15 år/vuxen:
Frukost: 95:-/115:-
Lunch*: 105:-/125:-
Middag*: 145:-/165:-
*Innehåller måltidsdryck.

Var vänlig att meddela ev. allergier/matavvikelser i samband med bokning.

MÅLTIDER

Hos oss är det enkelt att genomföra en avstämning för efter dagens åk, anordna en filmvisning av den senaste skidfilmen. 
Våra konferenslokaler har allt ni behöver vara sig det gäller utbildning eller filmvisningar! Eller varför inte bara hänga i vår 
aktivitetsanläggning Game Zone. Här finns pingisbord, innebandyrink, biljard, fotbollsspel, arkadspel, storbilds-TV, WiFi m.m. 
Ungdomarna kommer att älska att avsluta dagarna här för att umgås vid sidan av skidåkningen! 

Hyra av konferenslokal: Ej städning: 500:-/tillfälle, inkl. städning: 2000:-/tillfälle

LOKALER/REKREATION



Racekoordinator
Johan Grandin
0280 - 750 20
johan.grandin@stoten.se   

www.stoten.se

Lokaler för vallning och slipning.
Förvaring av käppar.
I möjligaste mån kan vi erbjuda sen utcheckning vid avresa.

ÖVRIG SERVICE SOM INGÅR

Vi erhåller SL-käppar och GS-portar från LISKI för uthyrning. I priset ingår leverans till önskad plats i anläggningen samt 
kostnad för rör och leder som ev. går sönder. Ev. sönderborrade borstar faktureras i efterhand.

Priser för att hyra under 1 dag:
SL-käpp: 25 kr/käpp
GS-port: 60 kr/port

Det finns dessutom möjlighet att hyra
Borrstål: 120 kr/dag
Borrmaskin: 350 kr/dag

För att kunna säkerställa behovet bör denna service bokas vid bokningstillfället för lägret.

UTHYRNING AV KÄPPAR & PORTAR

VÄNLIGEN NOTERA
Ordinarie bokningsregler gäller. Det innebär bl.a. att vi vid snöbrist i Arenan återbetalar 100% av bokningen.

Stöten i Sälen
780 67 Sälen  


