
Invitasjon til Ski-samling 11.-13.desember på Bjorli  
 
 

 
 
 
 
 
 
Vi på Oppdal Alpin elite /Oppdal Skigymnas skal kommende vinter arrangere 2 Ski-samlinger for U16 
/ U14 som en del av vårt rekrutteringsprogram. 
Dette som en mulighet for utøverne å bli kjent med vårt opplegg, og for å få bedre grunnlag for å 
søke seg til «Oppdal Skigymnas» de kommende sesongene.  
 
Den første samlingen har vi valgt å legge til Bjorli nå 11.-13.desember 2015.11.20 
 
Dette er i samarbeid med Kretsene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Nord og Sør-trøndelag.  
En kan også delta uansett fra hvilken krets en representerer, dvs ALLE kretser i norge mottar 
invitasjonen, og ALLE utøvere/foreldre er velkommen! 
Ta med SL og GS og Super-G ski. Dvs vi prøver å få til Super-G trening på morgenen Lørdag og Søndag 
-om forholdene og været tillater dette. 
 
Trenere vil bli Hovedtrener ved Oppdal Alpin elite -Hallgeir Vognild, og andre trenere fra kretsene 
etter behov i forhold til antall påmeldte.  
 
Påmelding sendes til ; hallgeir.vognild@oppdal.com.  Gi også beskjed vedr om du trenger 
overnatting, og til hvor mange utøvere og voksne. Vi har kontaktet og reservert på Bjorligard og 
jobber for å avtale gode priser på leiligheter og rom der. 
 

mailto:hallgeir.vognild@oppdal.com


Samling nr 2 blir på Oppdal i vinter, en gang før vinterferien. Dato kommer i løpet av desember mnd. 
 
Utøvere født 2000 som neste år ønsker å begynne på «skigymnas» (fra hele landet) kan også invitere 
seg selv til hospitering ellers i sesongen. Mer informasjon vil komme vedr hospitering utøver 
vinteren. 
 
Søknadsfristen til Oppdal Alpin elite for neste år utøvere født 2000 el tidligere er satt til 1.februar 
2016. Men selv om samling-2 evt skulle bli i starten av februar så må alle som vurderer å begynne på 
Oppdal Alpin elite, uansett sende inn søknad slik at det er i orden i rett tid.  
 
Søknadsinfo finner du på; 
 
http://www.oppdal.vgs.no/Fag/Idrettsfag/  
 
Vi kommer også til å presentere hvordan planene og opplegget ellers er på skolen og kombinasjonen 
idrett og skole.  På oppdal-samlingen i vinter vil det bli informasjon også fra Daglig leder OAE, og 
trening i 3 forskjellig bakker -for å bli kjent med muligheten for god variasjon i treningen i Oppdal 
gjennom vinteren. 
 
Oppdal 20.11.15 
Hallgeir Vognild 
Hovedtrener Oppdal Alpin elite 
Tlf +47 90030587 

http://www.oppdal.vgs.no/Fag/Idrettsfag/

