
Alle jenter født i 2001 og 2002 som er aktive innen orientering, friidrett, 
langrenn eller skiskyting kan delta. Vi oppfordrer sterkt til at deltakers  
forelder og/eller trener melder seg på campens eget foreldre-/trenerseminar!

Skien fritidspark: 21.– 23. april | Påmelding via sunnidrett.no

Påmeldingslenken er åpen fra 1. – 6. mars

Til foreldre!
Etter suksessen  i fjor inviterer vi igjen  til eget dagseminar på  søndagen for foreldre  og trenere.

http://www.sunnjenteidrett.no
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Bli med på en helg fylt av morsomme trenings-
økter, foredrag og samtaler om viktige temaer  
for unge idrettsjenter, matlaging og sosiale  
aktiviteter – sammen med kjente idrettsprofiler  
fra våre idretter!

Hvor og når
Skien helgen 21. – 23. april. 
Campen arrangeres i Skien fritidspark.

Hvem kan delta
Alle jenter født i 2001 og 2002 som er 
aktive innen orientering, friidrett, langrenn 
eller skiskyting. Det er plass til 50 jenter. 
«Førstemann til mølla»-prinsipp, så vær 
rask med å melde deg på! 

Pris 
Egenandel for å delta på campen er 1600 kr.  
Deltaker besørger selv reise til og fra.  
Vi subsidierer reisekostnader for de utøverne  
som har utgifter over 1000 kr (mot bilag for 
billigste reisevei).

For mer informasjon om Sunn Idrett og campen:

E-LÆRING
kurs.sunnidrett.no

POST
@sunnidrett.no

YOUTUBE
youtube.com/sunnidrett

INSTAGRAM
@sunnidrett

Foreldre-/trenerseminar søndag 23. april
 
Vi gjentar suksessen fra i fjor med et eget 
foreldre-/trenerseminar på søndag, og 
oppfordrer sterkt til at utøver stiller med 
enten en forelder eller trener! Fjorårets 
deltakere opplevde dette som lærerikt 
og viktig, da vi tar opp temaer som er i 
tråd med det vi er opptatt av å formidle til 
unge idrettsjenter: Hvordan kan du som 
forelder/trener bidra til å gi de unge gode 
kostvaner, en god selvfølelse, mestring  
og glede gjennom idretten?
 
Tidsramme:  kl. 10 – 16
Pris:  500 kr (inkluderer lunsj)   
 
Det er mulighet for overnatting til gode 
priser for de som ønsker det. 

TWITTER
twitter.com/sunnidrett

FACEBOOK
facebook.no/sunnjenteidrett


