
3. - 4. NOVEMBER
I DET TIDLIGERE ICA MAXI LOKALET VED METRO

   Lørdag  10:00 - 16:00
   Søndag 11:00 - 14:00 

ARRANGØR LØRENSKOG SKIKLUBB  -  ALPIN

 - Alpinski - Langrennski
 - Snowboard  - Akebrett
 - Staver    - Skistøvler (Langrenn og alpin)

Torsdag 1/11:  18:00 - 21:00
Fredag   2/11:   18:00 - 21:00

1. - 2. NOVEMBER
I SAMFUNNSSALEN PÅ KJENN UNGDOMSSKOLE

Lørdag 1/11:  kl. 10:00 - 16:00
Søndag 2/11: kl. 11:00 - 14:00

Brukt og nytt utstyr til flotte priser:

- Alpinski - Langrennski - Nye racingski!!
- Snowboard - Akebrett
- Staver - Skistøvler (langrenn og alpin)

Torsdag 30/10: kl 18:00 - 21:00
Fredag 31/10:  kl 18:00 - 21:00
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Torsdag 5/11 Kl 18.00 - 21.00
Fredag 6/11 Kl 18.00 - 21.00

Lørdag 7/11 Kl 10.00 - 16.00
Søndag 8/11 Kl 11.00 - 14.00

7. og 8. november
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12. og 13. november
I SAMFUNNSALEN PÅ KJENN UNGDOMSSKOLE

Snø, ski og moro, rett rundt hjørnet! 
Sesongen starter på Lørenskog,

helgen 12. og 13. november

Brukt og nytt utstyr til rimelige priser:
- Alpinutstyr - Langrennski - Nye racing ski - Staver

Snowboard - Skistøvler

Vi bruker mCASH, så husk å laste ned mCASH-appen
på din mobil.



ÅPNINGSTIDER
INNLEVERING FOR SALG
TORSDAG  14. NOV.  KL. 18:00-21:00
FREDAG     15. NOV.  KL. 18:00-21:00

LØRDAG   16. NOV.  KL. 10:00-16:00
SØNDAG   17. NOV  KL. 11:00-14:00

ÅPNINGSTIDER
UTSALG

Lørenskog Skiklubb  - Alpin arrangerer sitt årlige bruktmared. 
 
Det du ikke lenger bruker av ski, skøyter og annet vintersportsutstyr kan vi selge for deg på BRUKTMARKEDET. 
Etter flere år på ulike steder, er vi igjen tilbake på Kjenn ungdomsskoleskole; sammfunnsalen. 
  
Penger for varer du selger, kommer inn på din konto i løpet av få dager dersom du oppgir ditt kontonummer ved innlevering. Du må selv 
passe på å hente varer som ikke er blitt solgt. Usolgte varer som ikke blir hentet innen en gitt tidsfrist blir kastet eller vil tilfalle klubben.

I tillegg til det som er blitt levert inn for salg, har vi også et meget godt utvalg av brukte alpinski fra Skistar på Trysil. 
Dette er pent brukt utstyr som har blitt slipt og preparert og er av meget god kvalitet. 

Vi har også en del nytt utstyr, deriblant langrennski - mye racing og en del turski

Ved betaling har du mulighet til å benytte vår bankterminal. 
                                      
Salg av mat og drikke.
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Lørenskog Skiklubb - Alpin arrangerer sitt årlige bruktmarked.

Det du ikke lenger bruker av alpinutstyr, langrennsutstyr eller annet vintersportsutstyr ønsker vi i Lørenskog alpingruppe å selge for deg på vårt 
årlige bruktmarked. Dobbel glede blir det jo når andre får nytte av utstyret, til en rimelig penge. Innleveringen av brukt utstyr foregår torsdag og 
fredag kveld, lørdag og søndag er det åpent for salg. Vi priser utsyret som du leverer.

Penger for varer du selger, kommer inn på din konto i løpet av få dager, minus klubbens provisjon, dersom du oppgir ditt kontonummer ved 
innlevering. Du må selv passe på å hente varer som ikke er blitt solgt. Usolgte varer som ikke blir hentet innen en gitt tidsfrist blir kastet, eller 
tilfaller klubben.

Bruktmarkedet har også et meget godt utvalg av brukt alpinutstyr fra 
Skistar på Trysil. Dette er pent brukt utstyr som har blitt slipt og 
preparert og er av meget god kvalitet. 
Vi har også en del nytt utstyr, deriblant langrennski - mye racing og 
en del turski. Ved betaling har du mulighet til å benytte vår 
bankterminal og mCASH. 

I vår kiosk blir det salg av mat og drikke.

Velkommen!!

Vi takker våre lokale sponsorer:

Din lokale totalentreprenør.

Sparebank1 Lørenskog. 
Din lokale sparebank

Ditt lokale trykkeri 
for stort og smått.
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ÅPNINGSTIDER
INNLEVERING FOR SALG

Torsdag 10. November KL. 18.00 - 21.00
Fredag   11. November KL. 18.00 - 21.00

ÅPNINGSTIDER
UTSALG

Lørdag    12. November KL. 10.00 - 16.00
Søndag   13. November KL. 11.00 - 14.00



Vil du bli god på ski?  
Alpingruppa i Lørenskog Skiklubb teller ca. 50 aktive barn  i 

alderen 5-15 år.  Om vinteren trener vi på ski i bakkene i 
nærområdet.   Vi har et sosialt og hyggelig  miljø, med  

flinke trenere som alle har vært aktive alpinister. 

Hele sommeren gjør vi også veldig mye morsomt: 

 Løping, sykling og rulleskøyter i nærområdet. 

 Ekstradager i f.eks. Tryvann klatrepark og Trampolinehallen. 

 Sommerski-trening på Juvassbreeen. 

 Vi har det rett og slett veldig, veldig gøy. 

 Og det beste av alt, nå kan du få bli med! 

Les mer på  www.lorenskogski.no/alpint 
eller snakk med Laila på tlf. 958 22 204 
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Vil du bli god på ski?
Alpingruppa i Lørenskog Skiklubb teller ca. 50 aktive barn i alderen 

5 til 18 år. Om vinteren trener vi på ski i bakkene i nærområdet. både alpint 
og skicross. Vi har også egen skicross gruppe. Vi har et sosialtog hyggelig 

miljø, med flinke trenere som alle har vært aktive alpinister.


