
 

 

Til alle klubber i Agder og Rogaland Skikrets 

          Hovden 23.10.2013 

INVITASJON TIL UTVIDET SKISAMLING PÅ GEILO I TIDSROMMET 14-

18.11.2013: 

 I henhold til vedtatte samlingsplan for sesongen 2013-2014 inviteres det til skisamling på 

Geilo i tidsrommet torsdag 14.11 til mandag 18.11. Junior-løpere som skal delta på Fis-renn i 

perioden 22-25.11 vil bli værende på Geilo etter at den åpne samlingen er avsluttet. 

Under følger nødvendig informasjon om samlingen. 

Samlingen er åpen for:  Løpere påmeldt utvidet opplegg, løpere født i 2002 og tidligere. 

Overnatting:   Geilolia Hyttetun, i hytter. Det legges opp til selvhushold på hyttene 

    men matinnkjøp gjøres felles. 

Kostnader: 

 

    

   

  

Forklaring av beløpene: 

Treningsavgiften skal dekke andre kostnader i forbindelse med samlingen, som f.eks. innkjøp av småutstyr, salt 

og reisekostnader til trenere, samt slitasje på utstyr som brukes. Treneravgiften skal bidra til dekning av lønn 

for kretstrener.  

I etterkant av samlingen vil kretsen foreta en avregning av kostnadsfordelingen i henhold til antall 

påmeldte deltakere. Kostnadsfordelingen vil omfatte overnatting, heiskort, treneravgift og 

treningsavgift. Hver klubb blir fakturert for sitt beløp.  

Transport:   Alle må selv sørge for transport til/fra Geilo. 

Lagleder:   Hver klubb oppnevner lagleder, og all informasjon går gjennom 

    lagleder og samlingsansvarlig. 

Påmelding:   Klubbvis påmelding på vedlagte skjema. Frist mandag 4.11. 

Tema for samlingen:  Slalåm, storslalåm og super-g.  

 Kostnad HL-løpere Kostnad Jr.løpere 

Overnatting Kr.   1000,- Tillegg kr. 200/døgn etter 18.11 

Mat Kr.     400,- Tillegg kr. 100/døgn etter 18.11 

Heiskort Kr.     700,- Tillegg kr. 160/døgn etter 18.11 

Treneravgift Kr.     400,- Tillegg kr. 100/dag etter 18.11 

Treningsavgift Kr.     200,- Tillegg kr. 200 for resten av perioden 

Sum Kr.   2700,-  



Husk å ta med:   Skiutstyr, barmarkstøy og –sko, preppeutstyr, drikkeflaske, regntøy,  

    hjelm, ryggplate, samt pads for slalåmtrening. Det blir avsatt tid til 

    skolearbeid hver dag så alle må ha med skolebøker og lekser.  

Frammøte:   Trenermøte kl. 20.00, torsdag 14.11 på hytte nr. 2 på Geilolia  

    Hyttetun. 

Plan for samlingen: 

Det legges opp til 2 økter skitrening hver dag, hver på omkring 2 timer, samt omkring 1 time med 

barmarkstrening hver dag. Hver dag arrangeres det trenermøter hvor treningstider og disipliner 

planlegges for neste dag. Mer detaljer om treningstider og disipliner vil det bli informert om på 

trenermøtet torsdag 14.11. 

Alle ønskes velkommen til skisamling på Geilo. 

 

Mvh 

Hans Blattmann 

Kretstrener 

 


