Invitasjon til skisamling pa
Skeikampen, 16.-18. november 2018

Vi gjentar suksessen fra i fjor og har gleden av å invitere til Skedsmo Skiklubb sin skisamling på
Skeikampen den 16.-18. november.
Samlingen er tilpasset deltagere på alle treningsgrupper og er også en flott opplevelse for søsken og
voksne i alle aldre. Treningsgruppene vil ha opplegg for lek og trening på snø. Samlingen er også åpen
for medlemmer i klubben som ikke deltar i treningsgrupper.
Vi ønsker spesielt nye medlemmer velkommen!

Bosted
Vi skal bo i leiligheter på Skitorget/Thon Hotel Skeikampen (4- og 8-sengsleilighter).
Samlingen inkluderer fullpensjon (2 døgn). Alle måltider er på hotellet, ca 300 meter fra Skitorget.
Nøkler deles ut i resepsjonen på hotellet. For de som vil en tur på ski på fredag vil det være mulig å
komme inn i leilighetene fra kl 15.00.
Thon Skitorget Apartments ligger i Sanatorievegen 6-10, 2652 Svingvoll. Se link for kart:
https://goo.gl/Yz8u3U. Hotellet har adresse: Thon Skeikampen Resort, Hotellvegen 3, 2652 Svingvoll

Påmelding og priser
Gruppe
Priser
Treningsmedlem 4 år tom 6.kl.
Treningsmedlem 7. kl og eldre
Søsken under 3 år (må være et beløp for å kunne registrere i www.deltager.no)
Søsken 4-12 år
Søsken over 12 år og voksne
SSK-trener
Det er tillatt med hund i leilighetene, pris kr 300.

1.050
1.450
15
1.350
1.800
1.100

Påmelding på https://www.deltager.no/familiesamling_skeikampen_16112018

NB! Påmeldingsfristen er torsdag 18. oktober.

Informasjon om løyper
Skeikampen har de siste årene levert den aller første snøen på høsten og de beste skiforholdene i
Norge og har et stort løypenett. Normalt er det skiføre fra oktober. Informasjon om løypestatus på
skisporet.no eller skisporet.no-app.
Hvis det ikke er kommet villsnø til samlingen, vil det være ca 4 km kunstsnø fra alpinbakken til
lysløype og sløyfe som blir preparert med kunstsnø i full bredde.

Program
Fredag 16. november:
Ankomst fredag ettermiddag. Innsjekking mulig fra kl. 15.00
Middagsbuffet kl. 18.00-21.00
Lørdag 17. november:
Frokost kl. 08.00
Lunsj kl. 12.00
Middag kl. 18.30 (med påfølgende aktiviteter)
Søndag 18. november:
Frokost kl. 08.00
Lunsj kl. 12.00
Utsjekk kl. 11.00 (kan være mulig med senere utsjekk)
Treningsprogram lørdag og søndag: Treningsgruppene setter opp egne treningsplaner.
Eventuelt senere ankomst.
Dersom du kommer etter kl 21.00, kan du ringe eller sende en sms til Eva på tlf 900 63 086, så kan
det eventuelt ordnes med kveldsmat.

Romfordeling
Romfordeling blir lagt ut på www.skedsmoskiklubb.no ca 1. november.

For spørsmål om samlingen: ta kontakt med Eva Næss Karlsen: evank@online.no, tlf 900 63 086

