
Velkommen til skisamling på Leirskogen 2020 
  
Vi gjentar suksessen fra tidligere år, og ønsker velkommen til skisamling på 
Leirskogen fra fredag 17. til lørdag 18. januar! 

 
Dette er en samling for alle som har lyst til å leike på ski og bli litt flinkere til 
å gå på ski. Tilbudet går til alle løpere i Sør Aurdal, født fra og med 2013 og 
tidligere. ( De som er født i 2013-2012 må ha med en foresatt). Vi starter 

med oppmøte kl. 17.00 på fredag. Møt med blanke ski, da vi tar ei skøyteøkt 
fredag kveld. Vi smører ski til klassiskøkta lørdag.  
  
Vi kommer til å dele opp i grupper etter nivå/alder. Etter økta er det 

kveldsmat og innlosjering. Det blir overnatting på madrasser/liggeunderlag 
og sovepose på grendahuset, så du må ha med til det.  
 
Lørdag starter vi med frokost kl 8.30 før vi går ut på ski. Midt på dagen er det 
dugurd, før vi igjen går ut og har litt mer skileik, aker og hopper, kanskje en 

liten stafett. 
 
Dagen avsluttes inne med bildefremvisning av samlingens høydepunkter, 
sammen med en liten matbit. Ca kl 15.00 regner med vi å avslutte. Vi ser på 

bilder fra ca kl. 14.00. 
 

Samlingen koster kr 250 som betales til konto 2320.18.11902 før samlinga, 
VIPS 10550 til Bagn IL eller kontant til Ole Jørgen Bergene.  
 
Det du må ha med er: Ski og staver, skiklær og bra med ombytte. Spesielt 

viktig å få på seg tørt tøy etter treninga. Noe å sove i og på, og tannbørste. 
Og tilslutt må du huske på å ta med mye godt humør, da får vi det artig! Vi 
sørger for mat og drikke. Husk å merke ski og staver med navn. 
Alle tar med seg en kopp som er merka med sitt navn. 
  

Det er ikke tillatt å ha med mobiltelefon-ipad-eller andre elektroniske 
dupeditter.  
 
Dersom du bare har anledning til å være med fredag kveld eller lørdag, eller 

ikke har lyst til å overnatte, er du velkommen likevel.  
  
Påmelding skjer til Merethe Lundene enten på mail; lundene@online.no eller 
sms på 958 45 648 eller på facebook arrangementet «Skisamling 

Leirskogen». Frist er onsdag 15. januar. Viktig at dere overholder fristen pga 
innkjøp og planlegging.  
  
Vi er avhengig av at en god del foreldre bidrar, det vil bli satt opp 

mannskapsliste for det. Si gjerne fra ved påmelding om/når du kan bidra.  
Vel møtt! 
  
For skigruppa 
Oddvin Sørbøen 
 

https://epost.telenor.no/#NOP

