
 

 

 
Infoskriv miljøsamling – 14.-15. mai 2022 
 

Vestfold og Telemark skikrets inviterer til miljøsamling for deg mellom 10-15 år, i Skien Fritidspark 
14.- 15. mai 2022.  Dette blir en helg med mange spennende aktiviteter på tvers av grener, med 
fokus på basistrening og erfaringsutveksling.  
 
Det vil bli praktiske aktivitetsøkter og foredrag på dagen, og sosiale aktiviteter på kvelden.  
 
Når: Lørdag til søndag 14.- 15. mai 2022 
  
Tid: Registrering lørdag 14. mai fra kl 09.00  
 
Oppmøtested: Foajeen/resepsjonen Skien Fritidspark 
 
Påmeldingsfrist: Torsdag 28. april 
                                                                                                                                      
Pris: 850,- kr (egenandel utøver som inkluderer alt hele helgen)                        
Pris for de som ikke overnatter er 600,-                                                    Ezinne Okparaebo kommer!                                                                                                                              
Egenandel faktureres klubbene i etterkant.                    
                                                                                                                           
 
 
 
Faddere/foreldre til samlingen: Vi mangler fortsatt et par foreldre/faddere som kan være med på 
samlingen, og bistå der hvor det trengs (aktiviteter, oppmøte m.m). Kunne du tenke deg å være 
fadder- ta kontakt med kretskontoret! 
 
MATALLERGIER: Må meldes inn til kretsen senest fredag 6. mai 
 
BILDER: Det vil bli tatt litt bilder under samlingen, som vi ønsker å bruke i kretsens kanaler. Er det 
noen som ikke ønsker å bli tatt bilde av, så gi en tilbakemelding til kretskontoret før samlingen.
  
HUSK å velge mellom med eller uten overnatting når du melder deg på i minidrett.no, må hukes 
av i nedtrekksmeny. 
 
NB! Det er ønskelig at utøverne overnatter da det legges opp til miljøskapning og sosialt samvær 
på lørdagskvelden.   
               
Rammeprogram for helgen: (små endringer kan skje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Lørdag 14.mai: 
09.00:             Oppmøte og registrering i fojaeen i Skien Fritidspark 
10.00- 11.00: Foredrag med Ezinne Okparaebo 
11.15 -12.45: Praktiske økter 
                         Gr.1 Basisøkt med Ezinne Okparaebo 

PÅMELDING 

https://minidrett.nif.no/Event#369698-011


 

 

                         Gr. 2: Klatrepark  
13.00- 14.00: Lunsj  
14.30-16.00:  Praktiske økter: 
                         Gruppe 1: Klatrepark 
                         Gruppe 2: Basisøkt med Ezinne Okparaebo 
16.00:              Bagetter 
18.00- 20.00: Sosiale aktiviteter/middag                                                              Ida Marie Hagen 

Søndag 15.mai: 
08.00- 09.00:   Frokost  
09.30- 11.30:   Praktiske økter:                            
Gruppe 1: Basisøkt med Mille Marie og Ida Marie Hagen, 
kombinert                                                                                                                                 
Gruppe 2: Basisøkt – instruktør kommer 
12.00-13.00:    Lunsj                                                                                    Mille Marie Hagen 
13.00-14.00:    Foredrag  
14.00-16.00:    Praktiske økter: 
                           Gruppe 1: Basisøkt – instruktør kommer 
                           Gruppe 2: Basisøkt med Mille Marie og Ida Marie Hagen, kombinert 
16.00:                Avslutning 

 
Med vennlig hilsen  
 
Marie Renate Haugen                                                                                                     
Administrasjonssjef Vestfold og Telemark skikrets 
 
Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 91 15 59 56 eller e-post: vtsk@skiforbundet.no  
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