
Invitasjon til kretssamling på snø, Hedmark Skiskytterkrets, 3.-5. november 
 
Hedmark skiskytterkrets inviterer til kretssamling på snø helga 3.-5. november. Overnatting skjer i 
leiligheter med 9 soverom, beliggende sentralt i forhold til stadion. Frokost og kveldsmat inntas i 
leilighet, lunch og middag på Sindrestua, http://www.trysil.com/no/a/sindrestua/ 
Kretsen kjøper inn varer for kveldskos. Kretsen ønsker at det bor minimum en voksen sammen med 
utøverne i den enkelte leilighet. Dette for å:  

 Ta ansvar for våpen. 

 Organisere frokost/lunch. 

 Holde litt «struktur».  
Det er fint om den enkelte klubb kan avklare hvem som tar ansvar for sine utøvere i forhold til dette. 
Husk å skrive utlånserklæring til den som tar ansvar for våpen under samlinga. Utlånserklæring:  
https://www.njff.no/fylkeslag/hedmark/Documents/utlånserklæring%20våpen.pdf 
  
Påmelding  
Sendes klubbvis til pameldhssk@gmail.com på vedlagt skjema innen 20. oktober 
Den enkelte utøver kan sette opp 2 navn på andre deltagere han/hun ønsker å bo i samme leilighet 
med.  
 
Kostnad og betaling 
Pris tom 12 år: Kr. 1.050,- Pris 13 år og oppover: Kr. 1.100,-  
Samlinga faktureres den enkelte klubb, som må viderefakturere til utøvere.  
Foresatte som ønsker skipass må selv bekoste dette, se http://iskisporet.no/viktig-informasjon-om-
trening-i-tidligsno-perioden/ for informasjon om dette. 
 
Spesielt for 16-åringer (de som skal starte på videregående skole neste år: 
Trysil VGS – Langrenn og Skiskyting inviterer til åpen dag fredag 3.11. for å vise det tilbudet skolen 
har til skiskyttere og langrennsløpere. I sin invitasjon nevner de personlig oppfølging, tilrettelagt 
trening 3-4 dager i uka, periodisering tilpasset din konkurransesesong, dyktige og godt kvalifiserte 
trenere og lærere, egen skolesamling og samarbeid med eksterne aktører. Både utøvere og foresatte 
er velkomne. Se Facebook: Trysil Videregående Skole - Langrenn og Skiskyting for nærmere 
informasjon om påmelding. 
 
Felles trening med Snow Team Trysil 
Lørdag vil 16-åringene (og eldre utøvere) trene sammen med Snow Team Trysil - Langrenn og 
Skiskyting. For mer informasjon om Snow Team Trysil og deres tilbud, se 
http://www.snowteamtrysil.no/  
 
Foredrag fra Sunn Idrett 
Kretsen har invitert Sunn Idrett til å holde foredrag for oss på lørdag kveld. Foredraget er beregnet 
for alle og Snow Team Trysil er også invitert til å være med på dette. For utøvere under 15 år ber 
Sunn Idrett alltid om at de stiller med en foresatt, og det synes vi også er positivt om eldre utøvere 
gjør. 
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Foreløpig timeplan:  
Det vil bli 2 treningsgrupper, Gruppe 1 opp til og med 12 år, Gruppe 2 eldre enn 12 år.  
I tillegg vil 16-åringene få sine økter på lørdag sammen med Snow Team Trysil. 
NB! Det kan bli mindre justeringer i innholdet i nedenstående plan avhengig av antall utøvere.  
  
Fredag. 
Oppmøte senest kl 17:30 på arenaen. Foreldre med bagasje kjører sammen herfra til leiligheter.  
  
18:00 – 20 :00    Gruppe 1 og 2    Ski + skyting, her må det settes opp mer detaljer når vi får antallet i   
                                                           hver gruppe 
 20:00-                  Alle                      Kveldsmat i leilighetene 
  
Lørdag: 
Frokost i leilighetene 
09:00 -  16-åringene Elghufs sammen med Snow Team Trysil. Ytterligere info om  

oppmøteplass og tidspunkt kommer senere 
10:30 - 12:30 Gruppe 1 Skyting (og ski) på arenaen 
10:30 - 12:30 Gruppe 2 Ski på Arenaen  
 
13:00 - 14:00  Alle  Lunsj, Sindrestua                
 
14:50 - 16:50 Gruppe 1 Ski på Arenaen 
14:50 - 16:50 Gruppe 2 Skyting (og ski) på arenaen 
15:50 - 16:50 16-åringene Skal ha Skyting (og ski) sammen med Snow Team Trysil. Ytterligere  

info om oppmøteplass og tidspunkt kommer senere 
 
18:00 - 19:00 Alle  Middag på Sindrestua 
  
19:00 - 20:15 Alle  Sunn Idrett holder foredrag på Sindrestua etter middag.  

NB! For utøvere under 15 år anmodes det om at foresatte også 
deltar. 

20:30 -  Alle  Kveldsmat i leilighetene 
  
Søndag: 
Frokost i leilighetene 
 
10:30-12:30        Alle                       Skyting og ski på Arenaen 
 
Lunch:                     Det er muligheter til å smøre seg niste ved frokost på lørdag.     
                                                            Sindrestua og andre serveringssteder er åpne slik at den som vil ha   
                                                            varm lunch før hjemreise ordner dette på eget initiativ.  
 
 
Spørsmål vedrørende samlinga  
Sendes til samme mailadresse som påmelding, eller på kort sms til Einar Floden på 979 62 232 eller 
Ola Alme på 918 65 500 (ringer tilbake).  
 
Samlinga ble besluttet lagt til denne helga for å få en snø-samling i Trysil s tidlig som mulig, og 
komme i gang med sesongen. Flere som driver med ski-/skiskyting følger samme tankegang, og 
dessverre går den parallelt med Young-star samling på Dombås, og Hedmark Skikrets sin samling 
samme helg. Det er synd at vi ikke får samlet alle i kretsen i Trysil. Trøsten er at alle får gått på snø 



denne helga. Kretsen vil forsøke å styre samlinger innenfor skiskyting slik at de ikke går på samme 
helg i 2018 dersom dette er mulig.  
 
Huskeliste for utøvere i tillegg til vanlige klær for fritid:  

 Godt humør og skikkelig innsatsvilje:) 
 Håndkle 
 Dynetrekk 
 Putetrekk 
 Laken 
 Toalettsaker 
 Treningstøy/ull/super, med tørt skift for utebruk. Se an værmelding. Dumt å fryse/bli våt.  
 Lue/pannebånd 
 Hansker 
 Ski/staver/skisko 
 Drikkebelte 
 Treningstøy for innebruk 
 Joggesko 
 Våpen 
 200 skudd 
 Pusseutstyr (Bør organiseres klubbvis) 

 

HSSK håper du finner glede og nytte av å delta på snø-samling i Trysil, og ønsker deg vel 
møtt til samlinga! :)  
 
Dette blir både lærerikt, sosialt og morsomt!:) 
 
 
Med vennlig hilsen  
Kretsstyret 

 


