SKIGRUPPA

Invitasjon
Skisamling på Nordseter 20. – 22. november
Vi gjentar suksessen fra de siste sesongene, og inviterer til skisamling på Nordseter.
Inviterte:
Dato:
Overnatting:
Pris:

Skibarn født 2006 – 2002, og deres familier
20. – 22. november 2015
Nordseter Fjellstue og Hytter (www.visitnordseter.com)
Kr. 1.300,- for voksne og barn over 6 år
Kr. 1.000,- for barn under 6 år

Prisen inkluderer:

Fredag: 2-retters middag
Lørdag: frokost, 1-retts varm lunsjbuffet, 2-retters middag
Søndag: frokost og 1-retts varm lunsjbuffet
Overnatting i 4 og 6 personers leiligheter

NB! Prisen inkluderer ikke leie av sengetøy og sluttvask. Dette kan tas med/utføres selv, evt. er prisen kr. 125,- pr sett
sengetøy inkl håndklær og kr. 850,- pr. enhet for sluttvask. (De som ønsker å leie sengetøy/kjøpe sluttvask, bestiller og
betaler for dette i resepsjonen på Nordseter.)

Vi vil ha aldersdifferensiert skitrening fordelt på to økter både lørdag og søndag. Vi legger opp til
allsidige aktiviteter med spenst, hurtighet, koordinasjon og kondisjon som hovedelementer.
Påmelding fortløpende. Vi har reservert plass til 80 personer, og det vil være førstemann-tilmølla-prinsippet. Om vi ikke når 80, kan vi dessverre likevel ikke garantere plass til de som måtte
melde seg på etter at fristen er gått ut, fordi vi da har frigitt eventuelle restplasser til andre gjester
på Nordseter.
Din påmelding vil være registrert når BEGGE de følgende to punkter er gjennomført:
1. E-post til lmangseth@hotmail.com med følgende info:
o Navn og tlf.nr på kontaktperson for bestillingen (samme som på innbetalingen)
o Navn og fødselsdato på utøver
o Navn og fødselsdato på søsken som blir med
o Navn på foresatte som blir med
(merk at trenerne ikke kan ta ansvar for utøvere som reiser uten foresatte)
Frist: 1. november 2014
2. Betaling inn på kontonr.: 6090.06.09216 med følgende info:
o Til: Årvoll IL SKI, PB 14, 0515 OSLO
o Navn og telefonnummer på kontaktperson for bestillingen
Frist: 1. november 2014
Merk at påmeldingen er bindende når betaling er foretatt og kun legeerklæring vil gjelde som
akseptabel avmelding.
Vi ser frem til en flott skihelg sammen på Nordseter.
For styret i langrennsgruppa, Årvoll IL
Lene Mangseth

