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Välkomstbrev 2 
Renens biologi och renskötsel – HV0173, 7,5hp 

Hej,  

Här kommer ytterligare information om kursen Renens biologi och renskötsel 

HV0173.  

Kursstarten närmar sig och vi har funderat över hur vi på bästa sätt kan genomföra 

den första kursträffen så riskfritt som möjligt ur ett smittoperspektiv. Att 

genomföra kurshelgen i Jokkmokk innebär en lång resväg för många och då 

sannolikt med nattåg med risk att hamna i sov- eller liggvagnskupé med andra 

människor (om man inte bokar en helt egen kupé, vilket blir relativt dyrt). Vi vill 

ändå gärna genomföra en kursträff i renskötselområdet med möjlighet att träffa 

renskötare på plats och har därför bestämt att flytta kurshelgen i september till 

Enaforsholm i Jämtland. Det ger fler personer möjlighet att resa till träffen med 

egen bil eller med dagtåg.   

Obligatorium: I normala fall är kurshelgerna obligatoriska men med hänvisning 

till den pågående pandemin i Covid-19 har vi tagit bort det obligatoriet och om 

man anser sig inte kunna resa säkert till träffarna ur ett smittoperspektiv eller tillhör 

en riskgrupp så kommer man kunna få alternativa uppgifter. Om du känner av 

symtom på Covid-19 innan avresa till kurshelgen ber vi dig stanna hemma för att 

inte riskera att smitta andra på kursen.  

Datum: Kursdagarna startar kl 09.00 på fredag 11 september och slutar kl 18.00 på 

lördag 12 september. Ni bör alltså anlända till Enaforsholm senast fredag morgon. 

Vi kommer att ha schemalagd tid hela dagarna och inte så mycket tid till att 

förbereda egen mat så planera in enkel/snabb matlagning på egen hand eller boka 

mat i restaurangen. Vi ordnar med kaffe/te till fikapauser.  

Boende: Vi har förbokat boende till er på Enaforsholms kursgård i 

Jämtland, www.enaforsholm.se, men ni måste själva göra en definitiv bokning 

innan den 4 september, ange att du vill boka boende för SLUs renkus. Det är först 

till kvarn som gäller på de olika alternativen. Om ni känner varandra sedan tidigare 

och redan umgås (med hänsyn till corona) så får ni gärna boka in er i samma rum. I 

Ateljén kan man också sova 4 st relativt långt ifrån varandra. Frukost ingår om man 

bor i huvudbyggnaden och annars kan man boka på det för 90 kr per dag. 

http://www.enaforsholm.se/
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Lunchpaket kostar 70 kr per dag och Buffémiddag 225 kr (obs priser med 

reservation för ev felskrivning).  

Följande boendealternativ finns tillgängligt:  

Huvudbyggnaden: Dubbelrum 690 kr per person från torsdag 6 st dubbelrum 690 

kr per person och natt (oavsett om man är en eller två personer inbokade i samma 

rum) då ingår frukost, sänglinne och städ. From fredag ett till dubbelrum i 

huvudbyggnaden och det har dusch och toalett för 745 kr per person och natt. 

Vandrarhemmet: 3 st dubbelrum och 1 enkelrum för 390 kr per person och 

dygn,  om man önskar kan man köpa till sänglinne 150 kr per person och städ 350 

kr per rum, man har tillgång till kök. 

Åstugan: 2 dubbelrum med kök 1250 kr för stugan, om man önskar kan man köpa 

till sänglinne 150 kr per person och städ för 1000 kr. 

Lillstugan: samma som Åstugan 

Bläckhornet: 4-bäddsrum inget kök 295 kr per person så då hänvisas man till 

restaurangen eller om man vill laga mat ute på stormkök, sänglinne 150 kr/person 

och städ 1000 kr. 

Ateljen: 8-bäddsstuga (en stor sovsal med 4 våningssängar, dvs med 4 pers i detta 

boende sover man relativt långt ifrån varandra) med kök 1500 kr, sänglinne 150 

kr/person och städ 1000 kr.  

Det går också bra att tälta på gården och boka in sig på måltider i restaurangen alt 

laga mat själv på stormkök.  

Boka boende via telefon eller mejl:  

Mobil: +4670 5273026 

E-post: info@enaforsholm.se 

Övrigt: Vi kommer att vara utomhus så mycket det går under kurshelgen och 

också ha en dagsexkursion där vi vandrar i fjällmiljö. Det är därför viktigt att du 

har med dig kläder så att du kan vistas utomhus (regnkläder och varma kläder) och 

skor (stövlar eller kängor) att vandra i. Vi kommer att äta lunch ute i fält under 

exkursionsdagen, så ta med termos. 

Det kommer inte att bli några ytterligare resekostnader under kurshelgen eftersom 

vi kommer att utgå direkt från Enaforsholm.  

Kursboken ”Renen” av Berit Inga kommer att finnas tillförsäljning (110kr) under 

kurshelgen och betalas via Swish.  

Instuderingsuppgifter och föreläsningar att titta på inför kurshelgen kommer att 

finnas tillgängligt i Canvas från den 31/8.  

mailto:info@enaforsholm.se
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VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG INNAN TRÄFFEN I ENAFORSHOLM:  

31/8 – registrera dig på kursen 

2/9 och 6/9 lämna in uppgifter i Canvas 

4/9 – boka ditt boende på Enaforshom  

Kom ihåg att boka ev tågbiljetter (till Enafors) i god tid! 

 

Vi ser fram emot att ses på Enaforsholm! 

Varmt välkomna, 

 

Anna & Birgitta 

 

QR-koder för betalning via Swish 

  

 

 


