
 

INVITASJON TIL ÅPEN ALPINSAMLING , 

NORD TRØNDELAG SKIKRETS  

MERÅKER/STORLIEN DEN 23. – 24.3.2019 
 

Sted:  Meråker lørdag og Storlien søndag 

Tid:  23.mars kl 10 – 24.mars kl 15.00 

Nord-Trøndelag skikrets arrangerer ei åpen alpinsamling fra 8 år og oppover. Trenere under 

samlinga er Stian Wodahl fra Steinkjer, Markus Kvello og Odd Fossland fra Stjørdals-Blink.  

Lørdag er vi i Meråker skisenter. Det blir anledning til både å trene og kjøre storslalåmrenn. 

Stjørdalsmesterskapet er et trivelig renn som passer for både barn og foreldre på alle 

ferdighetsnivå. Her har mange kjørt sitt første renn. Se vedlagte invitasjon.   

Søndag trener vi i bakken på Storlien. Det blir øvelser, kjøring av porter og safari. 

 

Fredag 22.3.19 – for de som kommer fredag 

Fre Vi møtes i Storlien fjellgård, Storevallen 

 Leik og sosialt samvær 

 

Lørdag 23.3.19 

Kl 10.00  Oppmøte i Bjørkbekktrekket, Meråker skisenter. 
Velkommen til samling ved Nord-Trøndelag skikrets i 
ved heisen. 

Kl 10.30 Valgfritt:  

• Trening 

• Storslalåmrenn – info om påmelding under 

Kl 12.30 Lunsj i Varmestua/kafeen (eller ute om det blir fint vær) 

Kl 13.00 Trening økt 2 

Kl 15.00 Avslutter i bakken 

 Middag på fjellgården 

 Leik og sosialt samvær på fjellgården 

 

Søndag 24.3.19 

Kl 10.00 Oppmøte ved klubbhuset til Stjørdals Blink i skisenteret 
på Storlien.  

Kl 10.10 Trening økt 1 

Kl 12.00 Lunsj i klubbhuset 

Kl 13.00 Trening økt 2 

Kl 15.00 Avslutning og vel hjem 

 



 

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

samling/renn.  

Et dagskort i Meråker - rennpris kr 200 kr. Et dagskort i Storlien - treningskort 

ca. 200 sek.  

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

avkjøring fra E14. Du oppgir hvilket rom du vil ha i påmeldingskjemaet. NB – 

Det er et begrenset antall rom tilgjengelig, så det blir førstemann til mølla. 

På fjellgården er det kjøkken og anledning til å lage seg mat selv eller du kan 

bestille frokost/middag/lunsjpakke. Du kan ta med sengetøy eller bestille med 

sengetøy.  

Stjørdals-Blink har leid Triangelheimen i Meråker. Har de plass, tar de imot fra 

kretsen for øvrig.  

Deltagere som reiser uten foreldre kan avtale overnatting sammen med andre 

deltagere eller ta kontakt med Hilde Tokle Yri på mobil 977 57600.  

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

Renn: Stjørdalsmesterskapet i storslalåm er et renn som passer for alle 

ferdighetsnivåer og aldre. Påmelding skjer helst på www.minidrett.nif.no  

senest 22. mars kl 18, men det er mulig å etterpåmelde seg fram til kl 10 

lørdag. For mer info se vedlagt invitasjon.    

Påmelding:  http://tinyurl.com/y4um9uwz 

 

Frist for påmelding trening – torsdag 21. mars 2019 

Frist for påmelding renn – se vedlagte renninvitasjon fra Stjørdals- Blink 

 

Spørsmål:  Ta kontakt med Hilde Tokle Yri på hilde.yri@gmail.com eller 977 57 600. 

 

Den åpne kretssamlingen er et samarbeid mellom  
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