
Priser 2018

 Forspaddling för nybörjare - Inklusive all utrustning

 Under 14 år i vuxens sällskap som är med att paddla 11-20 år 21-59 år Student under 26 år 
Senior över 60 år

 En halvdag. Inklusive ombyte och introduktion. Ett besök tar 2,5-3 tim. 295 kr              495 kr              395 kr                      

 Två valfria halvdagar under 2018 445 kr              750 kr              595 kr                      

 Fem valfria halvdagar under 2018 890 kr              1 490 kr           1 190 kr                   

 Halvdag för familjer med 3 personer varav minst en under 20 år 995 kr              + 195 kr per familjmedlem utöver 3

Grupper med 5-9 personer: 10 % rabatt om bokat och betalat i förskott. 

Grupper med 10-25 personer: 15 % rabatt om bokat och betalat i förskott. 

 Forspaddling & Kanotslalom - Med egen eller hyrd utrustning  (Kunskapskrav)

 Under 14 år i vuxens sällskap. Vid slalomtider finns portar, då enbart slalomkanoter är tillåtna. 8-14 år 15-20 år 21-59 år Student under 26 år  
Senior över 60 år

 1 pass = en timme i forsen 100 kr              110 kr              130 kr              120 kr                      

 10 pass = 10 x en timme i forsen 800 kr              900 kr              1 100 kr           1 000 kr                   

 En dag* 175 kr              185 kr              205 kr              195 kr                      

 Tre valfria dagar* under 2018 450 kr              500 kr              550 kr              530 kr                      

 Säsongskort 2018 - Rekreation och Kanotslalom ** (gäller t.o.m. 31 december) 1 900 kr           2 900 kr           3 500 kr           2 900 kr                   

 Säsongskort 2018 - Kanotslalom Guld *** (gäller t.o.m. 31 december) 1 900 kr           3 900 kr           4 900 kr           3 900 kr                   

 Säsongskort förälder som samtidigt betalar för säsongskort för barn. Ett förälderkort/barn

 Säsongskort 2018 - Rekreation och Kanotslalom ** (gäller t.o.m. 31 december) 1 950 kr           

 Säsongskort 2018 - Kanotslalom Guld *** (gäller t.o.m. 31 december) 2 900 kr           

Det finns garanterade tider med fors varje dag. Aktuell tidsplan för varje dag finns på Faluvildvattenpark.se.

Är det kallare än 0°C är forsen endast öppen om det finns förbokade aktiviteter.

Falu Vildvattenpark förbehåller sig rätten att stänga arenan vid event och underhåll. Detta kommer annonseras i god tid i förväg.

* Får paddla alla timmar med fors (minst 2 timmar förmiddag och minst två timmar eftermiddag dag på helger och minst 2 block x 1 tim på vardagar) utom tider märkta Slalom Guld.

** Får forspaddla obegränsat 3 dagar per vecka, utom tider märkta Slalom Guld. Varje vecka har 7 pass x 1 tim med slalomportar:  ons em, fre em, lör fm, lör em, sön fm, sön em.

** Får forspaddla obegränsat 5 dagar per vecka och har dessutom exklusiv access till tider märkta Slalom Guld. Banan kan ibland delas in i sektioner för optimerad träning.

 Hyra utrustning & Förvara egen kanot 1 dag Flera dagar En säsong

 Kanot + paddel + hjälm + kapell (det finns freestyle-, creek- och slalomkajaker att hyra) 200 kr              150 kr/dag 3 000 kr           

 Paddeljacka + neoprenbyxor 100 kr              75 kr/dag 900 kr              

 Förvaring av egen kajak i arenan i låst utrymme 600 kr              

 Kurser i Forspaddling

 Nybörjarkurs - En dag med två pass paddling och teori 1 450 kr           

 Fortsättningskurs - För dig som paddlat ett tag och vill vidareutvecklas. En dag med två pass och teori. 1 450 kr           

 Slalomcoachning - En timme forsträning och videoanalys (exklusive access till fors) 350 kr/person

 Specialkurser - Kontakta FVP för önskemål

 Kunskapskrav för forspaddling med egen eller hyrd utrustning

Kunskapskraven består av fyra tester.

1) Behärska eskimåsväng och visa det i forsen. Tre gånger utan bom = upp på första försöket

2) Gå runt i fors med kapell och simma till land, med god självkontroll

3) Gå runt i fors utan kapell och simma till land, med god självkontroll

4) Klara en bana i forsen enligt anvisning med creek eller slalomkanot

Paddlare som inte klarar test 1 behöver klara test 2 och 4 för att paddla i banan.

Paddlare som inte klarar/avstår från test 1 och 2 men klarar test 3 och 4, får paddla i banan utan kapell. 

I träningavgift för klubbverksamhet ingår utrustning första säsongen. Information finns på Falukanotklubb.se

Falu
Vildvattenpark


