
 

 

 

 
Invitasjon til samling Skjolden/Sognefjellet 21.–25. juni 2019  

 

 
 
Sognefjellet melder som vanlig om flotte skiforhold! Langrennskomiteen i Buskerud Skikrets har derfor 
også dette året valgt å legge første samling til Skjolden/Sognefjellet som forberedelse til en ny sesong. 
  
Målgruppe 
Målgruppe for samlinga er løpere i Buskerud Skikrets med planer om å delta i Norgescuprenn/NM i 
junior- og seniorklassen og Hovedlandsrenn/Ungdommens Holmenkollrenn (14 års klassen og eldre). Vi 
har kun 78 overnattingsplasser i år, så løpere fra 15 år og eldre blir prioritert ved overbooking. 
Det betyr at løpere som skal gå i 14 års klassen, ikke får plass hvis det blir fullt.  
 
Junior og senior 
Hovedtrener: Sondre Eriksen 
Flere trenere blir med ved behov, avhengig av hvilke team/løpere som er påmeldt. 
Spørsmål om program/trening rettes til Sondre Eriksen, tlf. 90146198. 
 
Utøvere født 2006 til og med 2004 
Hovedtrener: Anders Embergsrud 
Trener: Frank Herheim, Arne Christoffer Sand 
Spørsmål om program / trening rettes til Anders Embergsrud, tlf. 92426229. 
 
Overnatting og trening 
Overnatting skjer i flotte leiligheter på Skjolden Brygge. Disse ligger i innerst i Sognefjorden, ca 3 mil fra 
skiløypene på Sognefjellet. For mer info se: http://skjoldenbrygge.com/ . 
Utøvere, trenere, ledere og foresatte vil bo i 3- og 4-sengs leiligheter. Sengetøy og håndklær er 
inkludert i prisen. 
 
Det blir egne foresatte/ledere (hytteansvarlige) som er ansvarlig for innkjøp av mat til den enkelte hytte. 
Utøverne er selv ansvarlig for å lage mat. Det blir utarbeidet forslag til middager. 

http://skjoldenbrygge.com/


 

 

De som bor på hyttene betaler til hytteansvarlig for mat/drikke før hjemreise. 
 
Samlingen starter med langrennsøkt kl 15.00, fredag 21. juni, på Sognefjellshytta. 
Det blir både trening på ski, rulleski og barmarkstrening i løpet av samlingen. 
 
Detaljert program vil bli lagt ut på skikretsens nettside i god tid før avreise!  
 
Utstyr 
Utøvere tar med klassiske ski, skøyteski, rulleski klassisk/skøyting, samt joggesko til samlingen. 
Husk ekstra pigger til bruk på rulleskistaver! Husk godt med klær, da det kan være kaldt på Sognefjellet. 
 
Kostnader 
Prisen for hele opplegget, ekskl. egne reiseutgifter og mat, er kr 3 300. Denne prisen inkluderer også 
løypeavgift på Sognefjellet med kr 800. Avgiften er lagt inn i deltakeravgiften for at løpere skal slippe å 
stå i kø ved ankomst til Sognefjellet. 
Foreldre/foresatte/klubbtrenere som ønsker å være med, betaler samme pris som utøverne. 
 
Påmelding 
Bindende påmelding innen 8. mai via linken nedenfor. Det er ikke mulig med avbestilling eller 
etteranmelding etter denne dato. Alle foresatte og klubbtrenere som skal være med må også melde seg 
på. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7yW92pgic3-5enRafl9ZSz06WR9-cGxI2n-

Ubjur75DT93w/viewform 
 
Transport 
Deltakere må selv ordne med transport t/r Sognefjellet og t/r Skjolden – Sognefjellshytta. 
 
 
Vel møtt til noen flotte dager i Skjolden og på Sognefjellet! 
 
Med hilsen 
 
Anders Embergsrud 
Langrennskomiteen  
Buskerud Skikrets
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