Invitasjon til Altasamlinga 20.-22. august 2021
Alta IF Langrenn inviterer til kretssamling i Alta for utøvere fra 15-20 år (født 2007-2002)
For å inspirere våre ungdommer i Finnmark foran en ny skisesong ønsker vi å invitere til samling
under trygge omgivelser i august. Vi håper dette skal bidra til treningsiver gjennom sommeren,
og bidra til at vi ser flest mulig av ungdommene igjen i skiløypa kommende vinter.
Tid:

20.-22. august 2021. Det blir oppstart fredag 20. august kl. 17.00, med
avslutning søndag 22. august ca kl.14.00

Innkvartering:

Pga. virussituasjonen gjennomfører vi ikke overnatting på skole under
årets samling. Hver enkelt tilreisende ordner selv overnatting. Vi har fått
følgende tilbud på rom med frokost på vårt samarbeidshotell, Thon Alta:
Enkeltrom: kr. 795,- / Dobbeltrom: kr. 895,- / Trippelrom: kr. 1095,Bestilling skjer direkte til hotellet på tlf. 78494000. Gi beskjed at det
gjelder rom til Altasamlinga (Alta IF-avtale).

Oppstart:

Oppmøte på skistadion i Kaiskuru fredag 20. august kl. 17.00

Deltakeravgift:

kr 500,-. Faktureres klubbene i etterkant av samlinga

Måltider:

Følgende måltider inngår i deltakeravgiften:
Fredag: Middag
Lørdag: Lunsj, middag, kveldsmat
Søndag: Lunsj
Vi vil i programmet komme tilbake til sted for måltidene.

Utstyr som hver enkelt utøver må ta med:
• Rulleski og staver klassisk og skøyting. Hjelm og ekstra pigger.
• Løpesko for terreng
• Drikkebelte/drikkesekk.
• Klær etter vær
Treningsplan:

Program vil bli lagt ut på Alta IF Langrenn sin facebookside og på
altaif.no/langrenn i god tid før samlinga.

Påmelding:

Påmelding gjennom minidrett. Frist tirsdag 17. august

Ledere:

Det vil bli en egen sosial og faglig samling for ledere/trenere til deltakerne
i forbindelse med samlingen. Mer informasjon kommer i programmet!

Gi beskjed til kontaktpersoner om allergier, behov for transport etc.
Smittevernfaglige anbefalinger følges opp av Alta IF Langrenn som arrangør.
Kontaktpersoner i Alta IF Langrenn:
Tilrettelegging :
Roger Finjord, mob. 91317676
Sportslig:
Sven Tore Nilsen, mob. 91895570
Bespisning:
Evy Olsen, mob. 95877458

God sommer! Vi håper vi sees i august!

