
 

9B: s reseberättelse 
 
 
 
Vi samlade tidigt på morgonen vid centralen och hoppade på tåget som vi skulle sitta på i 7 
timmar. 

På tåget hade vi engelska lektion då vi arbetade med våra sonetter som vi senare skulle läsa 
upp för våra klasskamrater. Sedan åt vi vår matsäck och hade fri tid resten av tiden på tåget. 
När vi kan fram hoppade vi på en buss som tog oss till vandrarhemmet där vi skulle vara de 
följande dagarna. 

Direkt när vi kom fram var det några som gick ut och byggde ett hopp i backen. På kvällen 
åkte vi skidor i vår ¨husbacke¨. Innan vi sov körde vi en lek som heter maffia . Det var roligt! 
 

Efter grillningen så kom Jordi på att, vi skulle göra snöskulpturer. Vi blev indelade i 
smågrupper som skulle samarbeta för att skapa underverk efter slutförandet gick vi alla en 
guidad rundtur med oss själva som guider. 

När vernissagen var slut började vi leka en lek som gick ut på att ge en beskrivning på hur 
modellen ser ut och då ska personen som står vänd bort försöka ställa sig på det sätt den tror 
att man ska stå. Efter en massa skrikande och stojande så lyckades man tillslut ett lag att 
vinna! 

 
På torsdagen gick vi upp tidigt för vi skulle nämligen åka hundspann. Efter våra näringsrika 
och nyttiga frukostar så satte vi på oss kläder och tog en promenad till en glänta. 
Där väntade ett hundspann bestående utav 10 stora, starka hundar. Hundarna drog en släde. I 
släden åkte vi 2-3 personer åt gången. Många blev besvikna över att det inte gick lika snabbt 
som de hade förväntat sig, men det var roligt iallafall! 
 
Fredag heldag i Huså. Vi åkte Skotrar med kälkar från pensionatet i kall till Huså gruvby, vi 
får en Guide i gruvan. Sedan gick vi till Herrgården med museum som handlade om gruvan 
och mineraler. Guide som undervisade oss om gruvans historia.  Det var rätt så intressant.  
 
Långfärdsskidåkning för alla med skidor, de med snowboard åkte skoter till liften i Huså. 
Lunch vid backen i en restaurang, senare var vi på afterski på samma restaurang då det 
började regna. På vägen så var det slask och vi dyngsura. Det var jobbigt men kul ändå. 
 

Vi åkte skoter upp på Åreskutan. Väl där uppe skildes vi åt och åkte skidor eller snowboard 
hela dagen. Vädret var tyvärr mycket dåligt, så många liftar var avstängda. Kvällen 
spenderades på Holiday Club i väntan på nattåget hem. 

 


