
Kretssamlinger. 

Orientering om gjennomførte og planlagte samlinger 

Sesongen 2014-2015 

 Buskerud Skikrets LK tilbyr samlinger 

o Ultimo juni – snøsamling Sognefjellet – 5 dager 

o Ungdomssamling Geilo – barmarksmling ism NTG Geilo – 3 dager 

o Ultimo september – barmark- og snøsamling Torsby ( 4-5 dager) 

o Primo november ( 2- 3-6 samlingsdøgn) Målgrupper 15-16 år (HL 2015) og over 17 år 

 Samlingene er åpne for alle utøvere i Buskerud Skikrets 

 Utøvere betaler kun for opphold, alle utgifter til trenere dekkes av LK / BSK, samt omsøkte tilskudd fra 

sponsorer ( Hallingdal Kraftnett, Geilo IL, NSF (Ung i sporet), Sparebank 1 Hallingdal Valdres) 

 Samling Sognefjellet – ultimo juni 2014 

o 35 utøvere, 20 færre enn i 2013, skyldes flytting av tidspunkt) Bestilt samling tidligere neste 

sommer – samling flyttes til Sognefjellshytta i 2015. Positiv tilbakemelding 

 Ungdomssamling Geilo – ultimo august 2014 

o Færre deltakere enn de seneste 4 årene (70 mot over 140 i 2013) 

o Nedgang skyldes at Oppland / Hedmark har laget eget tilbud til sine utøvere  

o Øvrige skikretser vil gjerne fortsatt være med på tiltaket. Utfordring at skolen i Oslo er restriktive 

med å gi elevene fri en dag  

o Tiltaket støttes av NSF – «Ung i sporet» 

o Meget positivt samarbeid med NTG Geilo (ledelse og elever) 

o Samling august 2015 allerede fastsatt av skikretsene  forventer ny økning i antall deltakere 

o En MEGET positiv samling i 2014, svært mange positive tilbakemeldinger fra foreldre, trenere og 

foreldre fra ulike klubber. 

o Fordeler med færre deltakere: Mer tid til hver enkelt – ingen «disiplinære» utfordringer 

  Samling Torsby ultimo september 

o 38 deltakere (mot 50 i 2014) 

o Færre yngre utøvere grunnet samling lagt utenom ordinært høstferie (Ringkollen/Konnerud) 

o Meget positivt samarbeid med Team Drammen / Drammen Toppidrett 

o Samling i 2015 vurderes lagt som ukesamling på barmark (Hemsedal) i høstferien 

o Ytterligere en felles barmarksamling neste sesong blir vurdert 

 Samling Geilo 6.-12.november 2014 

o Tre alternative opplegg 

 6 dagers samling (torsdag-onsdag) 

 4 dagers samling (torsdag-søndag) 

 3 dagers samling /fredag-søndag) Jenter gutter 15 og 16 år - Prosjekt Hovedlandsrenn 

2015 



o Bestilt 40 plasser for 6 dagers samling, 62 plasser for 4 dagers samling og ytterligere inntil 50 

plasser for samling  

o Pr dato er samling 1 og 2 fulltegnet!!! 

o For samling prosjekt HL er det fortsatt noen få ledige plasser. 

o Ettersom flere klubber har samling på Geilo samtidig, er oppslutningen MEGET stor! 

o LK vil vurdere tilbud om ytterligere en samling senere i vinter for utøvere i aldersgruppen 15-16 

år i forkant av Hovedlandsrennet. Tilbudet er avhengig av om dette kan tilpasses utøvernes 

konkurransesesong 


