
Tidenes Raw Air ungdomssamling går av stabelen i høst, samtidig 

inviterer hopp/kombinertkomiteen i Nord-Trøndelag skikrets til 

åpen samling for alle (se nedre del av invitasjonen).  

Bli med på tidenes Raw Air ungdomssamling! 

Sigurd Søberg sammen med Jonas Sandell og Jonas Øvregård vil være trenere for samlingene. 

I tillegg vil Line Jahr være med i Knyken. Rune Rebne organiserer det hele. 

Samlingene er en fortsettelse av ungdomssamlingene som NSF og Jermund Lunder startet i 

sin tid, og vi er stolte over å kunne fortsette denne tradisjonen under Raw Air-navnet. 

Vi inviterer alle jenter og gutter fra 12-16 år på samlingen. Kostnader til reise og opphold 

dekker du selv. 

Raw Air ungdomssamling Knyken hoppanlegg: 12. og 13. oktober 

Samlingen er lørdag 10:00-16:00 og søndag 10:00-14:00.  

Det er mulig å møte opp fredag for å hoppe – se egne åpningstider for anlegget. 

Påmelding til samlingen skjer til Ingrid.Afseth@skiforbundet.no senest tre dager før 

samlingene. 

Lurer du på noe, så ta kontakt med Rune Rebne på rune.rebne@skiforbundet.no / tlf. 

48228 622. 

Utøvere 12 – 16 år bes melde seg på til Norges Skiforbund, se linken ovenfor. 

Hopp/Kombinertkomiteen i Nord-Trøndelag skikrets inviterer hermed jenter og gutter 

som er yngre og eldre enn målgruppen, til Norges Skiforbund (dvs. under 12 år og over 

16 år) til åpen samling i Knyken fra fredag 11. til søndag 13.10. 

Det er mulighet til å delta på samlingen fra inntil 1 dag, 2 dager eller fra fredag til søndag. 

Spørsmål om samlingen og påmelding skjer til aasmund.s@outlook.com eller tlf. 92030483 

innen onsdag 09.10.19. 

Vi bor i hoppanlegget og har reservert inntil 14 sengeplasser. Oppredde senger. Felles tørrmat 

i dommertårnet og/eller i Knykstuggu. Tolgagjengen ordner middag i Knykstuggu fredag og 

lørdag kveld på bestilling. Alternativ for varmmat er at vi kjører til Fannrem/Orkanger for 

bespisning. Ved behov for mer overnatting ordner vi det. 

Utgifter til mat, overnatting og evt. heisavgift dekkes av hver enkelt utøver. 

Velkommen til Raw Air ungdomssamling og Nord-Trøndelag Skikrets åpne samling i 

Knyken 

For komiteen 
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