
 

ALPINJENTENE TIL VM I ÅRE OG STORLIEN  

DEN 15./16. – 17.2.2019 
 

Sted:  Storlien og Åre 

Tid:  15./16. – 17.2.2019 

Nord-Trøndelag skikrets arrangerer ei alpinsamling for jenter. Lørdag kjører verdens beste 

kvinner slalåm i Åre og vi drar for å heie!  

Søndag trener vi i bakkene på Storlien.  

Oppmøte er enten fredag kveld for de som vil overnatte i Storlien fjellgård eller lørdag 

morgen i Åre. Tidspunkt avklares senere.  

Fredag 15.2.19 – foreløpig ramme for dagen 

Fre Vi møtes i Storlien fjellgård, Storevallen 

 Ser på mulighet for trening fredag på dagtid for jenter 
2005 og eldre 

 Leik og sosialt samvær 

 

Lørdag 16.2.19 – foreløpig ramme for dagen 

 Avgang til Åre – enten buss eller biler 

Kl 11.00 VM Kvinner slalåm starter 

 Retur til Storlien 

 Felles middag på Storlien fjellgård 

 

Søndag 17.2.19 

Kl 9.30 Oppmøte ved klubbhuset til Stjørdals Blink på Storlien 
med skisko på beina for info. 

Kl 9.45 Trening økt 1 

Kl 12.00 Lunsj  

Kl 13.00 Trening økt 2 

Kl 15.00 Avslutning i klubbhuset  

Kl 15.00 Vel hjem 

 

Heiskort:   Alle kjøper heiskort hver for seg. Husk keycard og å si at du er med på 

samling/renn.  

Et dagskort i Storlien - treningskort ca 160 sek.  

 

VM billett:  Billett for barn under 16 år kr 170 kr 

  Billett for voksne kr 320 kr 

 



 

Overnatting: Vi overnatter på Storlien fjellgård, Vackerlidsvägen 7, Storevallen. Skiltet 

avkjøring fra E14. Du bestiller rom selv på http://www.storliensfjallgard.se/ 

Her er det kjøkken på hver gang og anledning til å lage seg mat selv. Vi legger 

opp til felles middag lørdag kveld. Du kan ta med sengetøy eller bestiller med 

sengetøy.  

Ledsager:  Deltagerne under 11 år må ha med foresatt/ledsager.  

 

Påmelding:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t8QFpuPu8m6Ga7elPJFggcTiqwKitiqWFB8vtYuLn

Bw/edit?usp=sharing 

 

Frist for påmelding: 9. desember 2018 

 

 

Spørsmål:  Ta kontakt med Hilde Tokle Yri på hilyr@trondelagfylke.no eller 977 57 600. 

 

 

Den åpne kretssamlingen er et samarbeid mellom  
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