
Skarslia uge 4 2018. 
(Billedgalleri – klik her!) 

 
Poul Jacob: 

Opholdet på Skarslia er mit første møde med Ruby Rejser. Vi var en gruppe fra Odense 
Skiklub, der var dog ingen derfra, jeg kendte. Det skulle jeg snart komme til. Vi var placeret 
sammen i bussen, så snart gik snakken, der er jo som regel noget at snakke om, når man har 
den fælles interesse at stå på ski. Det gjorde ikke noget, jeg var alene. 
Det gjorde det heller ikke på hotellet i Skarslia. Selvfølgelig var ski igen fælles interesse for 
alle, det var både langrends- og slalomfolk. Mange af rejsedeltagerne havde været der før og 
mange igen flere gange. Ikke uden grund, der herskede nærmest en højskolestemning, hvor 
rejsedeltagere i alle aldre fra helt små børn til over 70 var sammen omkring måltiderne, og 
der var mulighed for samvær omkring skiaktiviteter for øvede og begyndere samt aktiviteter 
om aftenen eller almindeligt samvær i fællesrummene. 

Vi skulle lave mad i grupper, én gang i løbet af ugen. Hver deltager skulle lave aftensmad og morgenmad samt stille 
an til madpakker, som man hver især smurte. Der var også lidt fælles rengøring, samt rengøring på egne værelser, 
men de øvrige aftener kunne man holde fri og nyde al den gode mad, der bare blev serveret for en. Det var helt 
planlagt af Rubys koordinatorer, der gjorde det let for os, og de var virkelig med til at fremme en god stemning. Det 
var rejsedeltagerne også, jeg fornemmede, man ville fællesskabet, det var let at komme i kontakt med folk, og der 
var positiv stemning, også fordi det var ferie med klar frost, fin sne og høj sol alle dage undtagen en. En 
uforglemmelig uge så tak til OS og Ruby. 
 
Torben og Ellen: 

Mange tak for en rigtig god og dejlig oplevelse i Norge. Vi synes at selve konceptet som 
Ruby udbyder er en rigtig dejlig ferieform for os og alt klappede fint. Selve menu 
programmet var fantastisk dejligt og varieret, samt systemet med mad-hold var absolut 
til at overkomme, og hvor meget hver især vil holde orden og rent på værelserne er jo 
op til den enkelte. 
Selve skiforholdene var vi enige om, at de fungerede perfekt selvom “nogle “ måske var 
lidt sent ude med at skulle lære, at stå på ski så gik det meget fint efter forholdene. 

Vejret, som jeg ved at var bestilt særskilt til os var jo ganske fortryllende tillige med mængden af sne. 
Samlet set en rigtig god vinterferie. 
Torben 
 
Allerførst tusind tak for en dejlig uge i Norge. 
Det var jo første gang jeg fik et par ski spændt på benene. 
Turen var godt tilrettelagt, da der var instruktør på og som tilrettelagde turene de fleste dage. 
Jeg syntes ikke det var lige let, men syntes da det gik helt godt efter et par dage. Torben var også god til at følges 
med mig og give mig gode råd. Vejret var jo også noget af det flotteste hele ugen -helt perfekt og viste Norge fra sin 
bedste side.  
Er måske med igen til næste år, men kun på langrend, det har i hvert fald ikke afskrækket mig fra at prøve igen. 
Desuden var det en udmærket måde at holde ferie på, med madhold for hver dag, hvilket også gjorde at det var 
billigt.  
Det var også dejligt, at der var en lille svømmehal og sauna, det nød Torben og jeg godt af.  
Vores tur på snesko, som vi lånte af Ruby Rejser var en sjov oplevelse. 
Ellen 
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