
 

 

Til alle klubber i Agder og Rogaland Skikrets 

          Hovden 17.5.2016 

INVITASJON TIL ÅPEN SKISAMLING PÅ FONNA, 1-5.6 

Det innkalles i henhold til årets samlingsplan til sesongens første kretssamling på Fonna. Linn Wold 

har den siste tiden organisert oppussing av kjøkkenet på «huset», og kan også melde om fine forhold 

på breen, så det lover godt. Som de siste årene, er den første samlingen på Fonna viet 

fartsdisiplinene, men det er også planlagt storslalåm. 

Samlingen er åpen for:  alle løpere 11 

Overnatting: Krossdalen Fjellsstove. Mat tilberedes på huset med foreldre som 

kokker og «mat-handlere». 

Kostnader: 

 

    

     

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

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

av felleskostnader. Hver klubb blir fakturert for sitt beløp. 

For de som har planlagt å være mye på ski på Fonna i år, så kan det lønne seg å kjøpe seg sesongkort. 

Det koster kr. 3950/person. Etter 11 dager på ski er sesongkortet tjent inn. De som ønsker å kjøpe 

sesongkort ordner dette selv på Fonna. 

Transport:   Alle må selv sørge for transport til/fra Fonna og til/fra bakken. 

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

    lagleder og samlingsansvarlig. 

Påmelding:   Klubbvis påmelding på vedlagte skjema. Frist mandag 23.5.  

Tema for samlingen: Super-G og storslalåm. Alle tar med SL-ski i tilfelle dårlig vær. Som på 

samlingen i Sauda planlegges det flere ulike elementer innenfor 

temaet fart. Også på denne samlingen vil det være et tett samarbeid 

med Hovden skigymnas, spesielt rettet inn mot kretsens HSG-U-

gruppe (løpere født 2002 eller tidligere). 

 Kostnad  

Overnatting inkl. mat Kr. 1000,- 

Heiskort Kr. 1200,- 

Treneravgift Kr.   640,- 

Felleskostnader Kr.   450,- 

Sum Kr. 3290,- 



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

    hjelm, ryggplate, samt pads for eventuell slalåmtrening.  

Frammøte:   Trenermøte kl. 21.00, onsdag 1.juni. 

Foreløpig plan for samlingen: 

Klokka Onsdag 
1.juni 

Torsdag 
2.juni 

Fredag 
3.juni 

Lørdag 
4.juni 

Søndag 
5.juni 

08.00  Avreise til 
bakken 

Avreise til 
bakken 

Avreise til bakken Avreise til 
bakken 

09.00 
 
11.00 

 Super-g bratt 
Super-g flatt 
Bølger og hopp 

Super-g bratt 
Super-g flatt 
Bølger og hopp 

Storslalåm 
Frikjøring 

Storslalåm 
Løypemodeller 

11-12  Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

12.00 
 
 
14.00 

 Super-g bratt 
Super-g flatt 
Bølger og hopp 

Super-g bratt 
Super-g flatt 
Bølger og hopp 

Storslalåm 
Frikjøring/modeller 

Storslalåm 
Løypemodeller 

15.00  Kornmåltid Kornmåltid Kornmåltid Hjemreise 

16.30  Barmark 
gruppevis 

Barmark 
gruppevis 

Barmark gruppevis  

19.00  Middag  Middag Middag 

20.00 Trenermøte Møte/video Møte/video Møte/Video 

21.30 Ro Ro Ro Ro 

 

Alle ønskes velkommen til sesongens første skisamling på Fonna, 

 

Mvh 

Hans Blattmann 

Kretstrener 


