FINNMARK SKIKRETS
Langrenn

Invitasjon kretssamling Saariselkä 2020
Finnmark Skikrets håper at vi også i år skal få fortsette tradisjonen vi har med å invitere
skifamilien til Saariselkä i november. Innrykk er i år onsdag 11. november og samlingen
avsluttes søndag 15. november.
Vi ønsker å planlegge som om Finland åpner grensene for oss og at vi kan gjennomføre
skisamling i Saariselkä. Det vil selvsagt bli krav om at vi må følge de samme
smittevernstiltakene som vi har hjemme.
Alle som har tegn på luftveisinfeksjon og eller influensa symptomer dagen før eller
utreisedag skal holde seg hjemme.
Tidspunkt:

Onsdag 11. november – søndag 15. november

Aldersgrense:

15 år (født 2006) og eldre.

Samlingssted:

Santa’s Hotel Tunturi Saariselkä

Deltakeravgift:

Kr 4 500,- pr deltaker.
I prisen inngår; overnatting i leiligheter, frokost hver dag, lunsj og
middag alle dager. Middag også ankomstdagen og lunsj avreisedag.

Påmelding:

Benytt linken: Påmeldingsskjema Saariselkä 11.-15. november 2020
NB! Gi beskjed om eventuelle allergier.

Påmeldingsfrist:

Søndag 25. oktober kl 2330.

Alle må melde seg på ved å benytte påmeldingsskjemaet – gjelder også trenere, ledere,
reiseledere/foreldre slik at vi får en total oversikt over antall deltakere.
Det er ønskelig at alle deltakerne er med på hele opplegget all den tid vi mener dette er
viktig både sosialt og sportslig.
Klubbene må innen torsdag 29. oktober betale deltakeravgiften som forskudd til Finnmark
Skikrets, bankkonto 4944.08.01969 og merke betalingen med Saariselka 2020.
Skikretsen vil i etterkant av samlingen sende sluttoppgjør med evt faktura eller kreditnota.
Vi håper å kunne dele ut Langrennssportens Venner luer til alle deltakerne i år som tidligere
år.
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Når det gjelder trenere så vil Skikretsen dekke oppholdet for ca 5 trenere.
Finnmark Skikrets har ansvaret for treningsopplegget. Klubbene må selv, i den grad det er
nødvendig, ha med ledere.
Ta med:
Skøyte- og klassiske ski, badetøy, treningsklær. Husk at det kan være kaldt.
Håndsprit og munnbind!
Det er lurt å ta med penger til å kjøpe inn litt ekstra brødmat til å ha på rommet. Det er mye
trening og mange har behov for mer mat enn de måltidene vi får på hotellet.
Link til hotellets webside:

www.santashotels.fi/en/hoteltunturi

Værmelding:

Saariselkä

Program legges ut på FSKs nettside www.skiforbundet.no/finnmark nærmere
samlingstidspunkt.

Eventuelle spørsmål rettes til Langrennskomiteen v/Trine Sæternes mob. 41 45 49 90 eller epost: trine@myrafysio.no

