
 
Informasjon om skiskolen 2017 

Greverud, Oppegård 
                                                                                                         Helg 
 
Skiskolested  
Greverud ligger ved Greverud golfbane i Oppegård. Kjør rv. 152 mot Oppegård. Sving av på Skiveien og deretter ta til 
høyre på Kongeveien. Etter kort tid ankommer dere parkeringen ved Grevestua. Med kollektiv: tog 500 Ski/Skøyen, til 
Greverud. Herfra er det 10 min. gange til Grevestua. 
 
Oppmøte 
Møteplass nedenfor låven. Vær ute i ekstra god tid første gangen på skiskolen. For å finne riktig instruktør og parti, gå 
til ditt dyreskilt (ekorn, hare, bamse, elg). Barna bør komme på skiskolen med ferdig smurte ski. 
 
Foreldre 
For at instruktørene lettere skal ha oversikt over alle barna, ber vi foreldre stå på utsiden av gjerdet rundt 
skileikområdet. På Ekorn 3 år deltar foreldrene aktivt sammen med barnet gjennom hele kurset, med ski på beina. 
 
Stavbruk 
Ekorn 3 år og Hare 4 år gjennomfører hele skiskolen uten staver.  
Bamse 5-6 år og Elg 7-8 år møtes uten staver første gangen. Barna vil få beskjed fra instruktøren når de skal ta med 
staver. 
 
Navn på lua! 
For at instruktøren lett skal få kontakt med barnet oppfordrer vi alle til å merke lua med barnets fornavn, gjerne med 
sportstape og tusj. Merk også ski og staver tydelig. 
 
Ski, bekledning og smøring 
Vi anbefaler ski som kan smøres. Det er viktig at barna har klær som er gode å bevege seg i. For tips angående 
skiutstyr, bekledning og smøring, ser http://www.skiforeningen.no/barnasskiskole  
 
Vær- og føremelding for skiskolestedet 
Hver kursmorgen kl. 08.00 legger vi ut vær- og føremelding på http://www.skiforeningen.no/barnasskiskole  
Foresatte har selv ansvar for å sjekke om kurset går som planlagt.  
 
Siste dag er festdag! 
Siste dag har vi karneval på skiskolen. Alle barn oppfordres til å komme utkledd. Ta med pølser og bli med på grilling 
etter endt skiskole. Her er hele familien velkommen. 
 
Barnas Holmenkolldag på Greverud  
Skiforeningen inviterer alle skiskolebarn til å delta på arrangementet som en avslutningsfest for skiskolen.  
 
 

Vi gleder oss til å se dere i vinter!    
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