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ÄLVÄNGEN. Stefan 
Horn arbetar som 
idrottslärare på Ahla-
fors Fria Skola.

Numera kan han 
också titulera sig egen 
företagare inom rese-
branschen.

Första turen går till 
Vemdalen på sportlovet.

Företaget som Stefan Horns 
precis har sjösatt heter edav. 
Vad namnet står för vill han 
inte avslöja.

– De som är nyfikna får gå in 
på min hemsida och gissa vad 
edav står för. Den som gissar 
rätt vinner en resa, förklarar 
Stefan som ser tävlingen som 
ett led i sin marknadsförings-
strategi.

Hans nya företag är tänkt 
att spänna över olika verksam-
heter, men inledningsvis väljer 
han att fokusera på resor.

– Mitt första projekt blir en 
ungdomsresa till Vemdalen. 
Jag har goda erfarenheter från 
den här typen av arrangemang 
eftersom jag har ansvarat för 
ett antal skolresor genom åren. 
Vemdalen är mina hemtrakter 
och därför kan jag erbjuda ett 
upplägg som är både prisvärt 
och väldigt innehållsrikt, för-
klarar Stefan Horn.

Hälften tingade
– Två lärarkollegor, Stefan 
Saksi och Robert Anders-
son, kommer att finnas med 
och assistera mig i samband 
med premiärresan i februari. 
Faktum är att ungefär hälften 
av platserna redan är tingade, 
vilket känns väldigt roligt.

Varför en ungdomsresa 
till fjällen?

– Det är inte alla vars för-
äldrar har möjligheten att ta 
ledigt för att åka till fjällen 
under sportlovet. Nu erbju-

der mitt företag den möjlig-
heten. Det blir en skolresa fast 
på fritiden. Reglerna är dock 
desamma som alltid. Ungdo-
mar som är under 18 år måste 
ha föräldrarnas godkännande 
och samtliga resenärer för-
binder sig att följa givna 
ordningsregler, poängterar 
Stefan.

Hur ser en vecka i Vem-
dalen ut?

– Vi bor tillsammans i en 
stor lokal, i en byggnad som 
kan liknas vid ett torp. På 
dagarna åker vi skidor och 
efteråt äter vi på restaurang. 
På kvällarna ordnas olika typer 
av aktiviteter. Vi har tillgång 
till en idrottshall där man kan 
spela fotboll, skoteråkning 
brukar vara populärt liksom 
tunnbrödsbakning.

För vuxna och seniorer
I framtiden hoppas Stefan 
Horn att kunna arrangera 
resor även för vuxna och 
seniorer. Olika typer av sport-
resor finns i tankarna, kanske 
en Sports camp till Barcelona 
på sommaren samt en särskild 
jaktresa.

– Det finns mycket outnytt-
jad mark i mina hemtrakter 

och att ordna en jaktresa vore 
både kul och annorlunda.

Vad gör du om fem år?
– Förmodligen jobbar jag 

kvar som idrottslärare, men 
f ö r h o p p -
ningsvis har 
jag lyckats 
utveckla min 
rörelse så att 
jag kan lägga 
mer tid på 
företaget.

V i l k a 
andra verk-
s a m h e -
ter skulle 
ditt före-
tag kunna 
komma att 
omfatta? 

– Det jag 
visionerar om 
rör konsult-
verksamhet 
för schema-
läggning för 
skolor eller 
a r b e t s p l a t -
ser. Det är en 
profession jag 
besitter och 
jag har lagt 
ett antal sche-
man under 

årens lopp. På sikt funderar 
jag också på tillverkning av 
olika köksartik-
lar, men det är 
ännu på idésta-

diet, avslutar 
Stefan Horn.

En ny resa har startat för Stefan Horn
– Egenföretagare som drar till fjällen 
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Stefan Horn är inte bara idrottslärare utan numera också egen företagare inom resebranschen. På sportlovet 
gör han sin första resa för ungdomar till Vemdalen.

STEFAN HORN
Ålder: 33.
Familj: Fru och en son på tio 
månader.
Bor: Älvängen.
Arbete: Idrottslärare på Ahlafors 
Fria Skola.
Intressen: Familjen, golf och 
curling. 

Olle Skoglund,
Surte

önskar alla sina hyresgäster 
en riktigt, riktigt

God jul & 
Gott nytt år!

Bohus 031-98 07 63

önskar God Jul 

&Gott Nytt År

ALLT I FYRVERKERI
TILL NYÅRSAFTON!

God Jul &God Jul &
Gott Nytt ÅrGott Nytt År
Tillönskas alla 
kunder, vänner 

och bekanta
från oss alla på

Surtes Åkeri

Önskar alla

God Jul &
Gott Nytt År

/Tony Ellström

Nödinge Tel 0303-22 97 27
Mobil 070-33 16 811

Ellströms
städ AB

MÄRKESREA

boutique

Ted Nicol
Skovhuus
Kello
Elton
Wico
Almia m.m.

Västra Gatan 67, Kungälv 0303-92415
Mån-fre: 10-18, Lör: 10-15  • www.nillashop.se

30-50%
rabatt

Julafton Stängt
Juldagen Stängt

Annandag jul 11-15

ALE TRYCKTEAM AB

God Jul
&

Gott Nytt År
önskar

Box 129  •  445 23 Bohus
Tel 031-98 35 10
Fax 031-98 28 44

E-mail: ale@tryckteam.se
Hemsida: www.tryckteam.se

i Surte
Välkomna!

Tel 031-98 25 85

Tanja önskar alla kunder 

God Jul & 
Gott Nytt År


