
 
 
Velkommen til samling på Kvikne 27.-28. November 

Nå nærmer det seg sesongstart med stormskritt. Planen var å ha samlingen 
på Os, men på grunn av at de ikke har kommet i gang med snøproduksjonen 
enda legger vi samlingen til Kvikne. Her er det gode snøforhold og vi får gått 
på ski. Kan bli endring på øktene hvis det kommer mer snø. Da kan skiøktene 
kjøres på skistadion. Elisabeth snakker med løypekjører torsdag/fredag.  

Oppmøte: Utenfor Kvikne Fjellhotell kl 09.30. Da kjører vi sammen opp 
Plassæterveien hvor skiløypene er.  Ha på klær og sko til skiøkt.  

Elisabeth fordeler rom/leiligheter på forhånd, her vil vi sette opp etter alder og 

kjønn.  

Betaling: Pris for samlingen er kr. 650,- per person som dekker overnatting 
samt alle måltider fra lunsj lørdag til lunsj søndag. Det blir klubbvis fakturering 
i etterkant av samlingen. Foreldre/trenere som er med utøverne og skal 
overnatte betaler det samme beløpet som utøverne.  

Påmelding: Elisabeth Espeland, elisabethespeland@hotmail.com innen onsdag 
24.11. kl. 20.00. Kort frist denne gangen men dette på grunn av at det var 
uavklart hvor samlingen ble.  

Ber om at også foreldre/trenere som skal være med på samlingen, bekrefter til 
Elisabeth om de skal være med på måltider og om de ønsker overnatting. Dette 
til samme frist. Viktig å overholde påmeldingsfrist for planleggingen sin del.  

Praktiske opplysninger: Ta med: Håndkle selv ? , joggesko, ski, skisko,  staver , 
godt med klær, 300 skudd, børse, drikkebelte, alt annet nødvendig treningstøy.  

Hver klubb som har med utøvere stiller med en trener/foreldre på samlingen.  

Avslutning: Regner med å være ferdige kl. 15.00.  
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Informasjon Korona.  
Korona preger fortsatt hverdagen, og det er veldig viktig at vi fortsatt er nøye 
med å vaske hender og bruk av antibac. Er du syk så bli hjemme.  

 
Program for samlingen:  

1. økt lørdag, kl. 10.00 . Rolig ski, skøyting. Vi går i ca 1.30- 1.45.   

Lunsj kl. 12.30 på Kvikne Fjellhotell. 

2. økt lørdag, kl 15.30, Basis skyting på skistadion.  

Middag kl. 18.00 på hotellet. Felles sosiale aktiviteter etter middag.  

Kl. 22.30 alle må være i seng.  

 

Søndag. Frokost kl. 07.30. på hotellet.  

1.økt. kl. 08.30. Vi kjører felles til skiløyper.  

På denne økten kjører vi rolig oppvarming, intervalldrag, rolig nedgåing til 
slutt.  

Lunsj kl. 11.30. Rydde ut fra rommene.  

2. økt kl. 13.30 på skistadion.  Skyteøkt. Ca 1.5 time.  

Vi avslutter økta her.  

Ferdig ca kl. 15.00.  

 

Trenere på samlingen blir Kristina Skjevdal og Elisabeth Espeland 

Velkommen til en samling hvor vi skal ha fokus på skiglede og samhold.  

 


