
 
 

Invitasjon til kretssamling alpint – julebordsamling på Norefjell 3. – 5. desember 2021 

Alpinister samt trenere og lagledere i alpinklubber i Buskerud inviteres til kretssamling på Norefjell i 
regi av Buskerud Skikrets og Krødsherad IL. Samlingen 3.-5. desember er for klassene U12 – U21. 
 
Lørdag 4. desember inviterer vi til SUM samling for U10 og yngre (må ha startet i første klasse). Det 
vil bli introduksjon til alpinsporten og mye skileik. Buskerud Skikrets stiller med trenere og gratis 
heiskort for utøvere som har meldt seg på via MinIdrett. 
 
 
Fullt program og tider vil bli lagt ut på Buskerud Alpin sin Facebook side i forkant av 
samlingen. 
 
 
Påmelding 

✓ Påmelding for løpere i alle klasser online via MinIdrett med påmeldingsfrist  
28. november 2021. 
 

✓ Treningsavgift på samlingen er kr. 300,- pr dag for U12 og eldre.  
 

✓ Ingen etteranmelding eller refusjon ved forfall.  
 

✓ Samlet fakturering av treningsavgift klubbvis i etterkant av samling. 
 

 
Heiskort 
Pris kr. 240,-  Bestilles online av hver enkelt på www.norefjell.com – med Promokode 
kommer på Facebook  
 
 
Julebord 
Felles på Skistua lørdag 3 retters meny kr. 495,- pr person. 
Online påmelding via MinIdrett innen 28. november, gjelder både utøver, foresatte og 
søsken. Ingen etteranmelding eller refusjon ved forfall. Klubbene blir etterfakturert 
dette sammen med treningsavgift. 
Melde allergier, send mail til ellen@norefjell.com  
 
 
Overnatting 
Buskerud Alpin har reservert leiligheter med selvhushold på Norefjell Ski & Spa. 
 
Villa Suite, 3 sov kr. 500,- pr. pers. pr. natt. (minimum 6 pers per leilighet)  
Villa Mini Suite, 2 sov kr. 550,- pr. pers. pr. natt (minimum 3 pers per leilighet) 
Fri parkering i parkeringshus 
 
Klubbvis bestilling av overnatting innen søndag 07. november 2021 til 
conniehagen@hotmail.com.  
 
Hver klubb betaler felles og blir forhåndsfakturert for sine enheter. Husk å oppgi 
fakturaadresse (epostadresse) i bestilling. Fyll ut vedlagt skjema. 
 
De som ikke melder inn innen frist må selv ordne overnatting!  

 

https://www.skiforbundet.no/buskerud/terminliste/arrangement/?eid=368313
http://www.norefjell.com/
https://www.skiforbundet.no/buskerud/terminliste/arrangement/?eid=368313
mailto:ellen@norefjell.com
mailto:conniehagen@hotmail.com


 
 
 
 
Covid-19 
Vi følger helsemyndigheter og lokale myndigheters anbefaler til enhver tid.  
 
 
 
Skihilsen fra 
 
Buskerud Skikrets AK     Krødsherad IL 
Jørund Li       Marius Arnesen 
Connie Hagen 
 

 


