
 
 

 

INVITASJON TIL SNØSAMLING 
Bardøla Høyfjellshotell 11. – 14. november 2021 

 
Langrennskomiteen inviterer ungdom, junior, senior, foreldre og trenere i Buskerud til åpen snøsamling 
på Geilo. 
Samlingen er beregnet på løpere som planlegger å gå Ungdommens Holmenkollrenn, 
Hovedlandsrennet, NC jr / NC senior kommende sesong. 
Geilo er kjent for å ha tidlige gode skiforhold og meget effektiv snøproduksjon. 
 

 
 
 
Samling 1: 12.11 – 14.11 Treningssamling for jenter og gutter f.2006-2009 
 
Samling 2 11.11. – 14.11 Treningssamling for juniorer og senior, dvs utøvere f. 2005 og 

tidligere.  
 
 
Overnatting 
Overnatting (hytter) og alle måltider på Bardøla Høyfjellshotell, https://bardola.no/ 
For de som ønsker å ordne privat overnatting er det selvsagt helt i orden. 
 
 
Ansvarlige trenere 
Hovedansvarlig for samling 1 er Anders Embergsrud 
Hovedansvarlig for samling 2 er Sondre Eriksen 
Det blir i tillegg med trenere fra team og klubber avhengig av hvor stor påmeldingen til samlingene blir.  
 
Detaljert program vil bli lagt ut på skikretsens nettside i god før samlingene 
 

      
 

https://bardola.no/


 
 
Ungdomssamling – samling 1 

• kr 2 100 pr utøver. Prisen inkluderer samling og helpensjon m/ overnatting på Bardøla (hytter) 

• Privat innkvartering kr 400 i treningsavgift 

• Pris for foresatte er kr 1 700,- 
 

Junior / senior – samling 2 

• kr 3 150 for junior. Prisen inkluderer samling og helpensjon m/ overnatting på Bardøla (hytter) 

• kr 2 550 for senior (sponset pris av LK). Prisen inkluderer samling og helpensjon m/ overnatting 
på Bardøla (hytter) 

• Privat innkvartering kr 600,- i treningsavgift (Senior betaler ingen treningsavgift) 

• Pris for foresatte er kr 2 550,- 
 
 
Transport. 
Deltakere må selv ordne med transport t/r Geilo.  
Bardøla Hotell ligger i gangavstand fra skistadion. 
 
 
Bindende påmelding innen 15. oktober  
Link for påmelding: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLhqmnnDrW7thxCzTWANTt8CixRhPlCA7Kx9iBb9EqYm
0kIQ/viewform 
 
Spørsmål om samlingen kan rettes til Anders Embergsrud, anders@embergsrud.no eller 92426229. 
 
Vi ønsker velkommen til snøsamling på Geilo. 
 
Med vennlig hilsen 
Langrennskomiteen  
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