
Kort info angående økt satsing på U16 i Buskerud Alpin 

 

Siden 2012 har Buskerud Alpin sammen med skiklubbene i Buskerud arrangert åpne skisamlinger for 

barn og ungdom, primært U12-16 og med noen samlinger tilrettelagt for U10. Disse springer ut ifra 

grunntanken til Buskerud Alpin: Flest mulig, best mulig, lengst mulig.  

Alle som vil og kan i riktig alder har fått delta. Samlingene har blitt gjennomført med sterk lokal 

klubbforankring. Det har vært både barmark og ski, kombinert med fokus på trivsel og fellesskap. Vi 

har sammen klart å samle og utvikle mange løpere som trives på ski og etter hvert mange som 

presterer på høyt nivå. 

Dette opplegget fortsetter, men er ønsket styrket med fokus på å gjøre de eldste klare til eventuelt 

neste nivå, dvs. skigymnas. Det tilbys dermed et åpent tilbud med enda flere barmark- og 

skisamlinger for U16, koordinert med planene til klubbene, Hallinglaget, NTG Geilo og Skiforbundet.  

Ønsket er å få arrangert ekstra for U16:  

- Barmarks kickoff, test og motivasjon i mai 

- Skisamling i nær tilknytning til NTGs tilbud i juni 

- De som ønsker, følger NTG Geilo sitt tilbud for rekrutter (Gjelder kun f. 07) 

- Ekstra barmark i september 

- Ekstra skisamlinger: oktober og desember 

Tentativ egenandel: kr. 300,- pr. dag. I tillegg tilkommer reise og opphold.  

Ansvarlig for planlegging: Øyvind Sæterli. Trener på hver enkelt samling avtales.  

Håpet er at dette skal kunne gjentas år etter år, slik vi har gjort med det allerede eksisterende 

tilbudet. Det vil si at for kommende år, straks Skiforbundet har lagt sin plan, så kan NTG legge sin, 

videre kan Skikretsen og klubbene legge sine planer basert på disse. 

Vi tror dette kan gi et ekstra løft for U16 gjengen vår, både skimessig og sosialt. Mer info om 

opplegget kommer på møtet 10. mai.  

Vel møtt! 

 

Vennlig skihilsen, 

Buskerud Alpin 

 


