Informasjon om skiskolen 2019

Ringkollen
Hverdag – for barnehager/SFO/AKS
OPPMØTE
Skiskolen arrangeres fra uke 3 - 7 og har samme ukedag og tidspunkt hele perioden (5 ganger).
Det er viktig at dere videreformidler korrekt kursdag og tid til alle foresatte.
Dere som har transport gjennom Skiforeningen har fått tildelt klokkeslett for henting. Stå klar i god tid.
Dersom vær og føre skaper forsinkelser vil dere få beskjed om dette. Dere blir transportert til
parkeringsplassen, derifra går dere bort til møteplassen ved skiskolen.
For at ski og utstyr ikke skal bli borte bør det merkes tydelig med navn og samles i striesekker slik at
lasting og lossing går raskt. Dersom dere ikke har sekker kan dere få dette første dag på skiskolen.
NAVN PÅ LUA!
For at instruktøren lett skal få kontakt med barna oppfordrer vi alle til å merke lua med barnas fornavn,
gjerne med sportstape og tusj.
SKIUTSTYR OG BEKLEDNING
Vi anbefaler ski som kan smøres. For tips angående skiutstyr, bekledning og smøring, se
www.skiforeningen.no/barnasskiskole
Barna bør komme på skiskolen med ferdig smurte ski.
Barna møter uten staver de tre første gangene. Ta med staver kun 4. kursdag.
VÆR- OG FØREMELDING FOR SKISKOLESTEDET
Hver kursmorgen kl. 08.00 legger vi ut oppdatering om skiskolen går som planlagt på våre nettsider.
Dersom kurset ikke går som normalt vil dere få beskjed om dette på det telefonnummeret dere
registrerte ved påmelding.
KONTAKT
Åse Ragnhild Sveen er skiskoleleder på Ringkollen. Hun kan treffes på tlf.: 416 14 949 i skiskoleperioden.
For henvendelser utenom skiskoleperioden, ring Skiforeningen på tlf.: 22 92 32 00.
BARNAS HOLMENKOLLDAG PÅ RINGKOLLEN 2019
Skiforeningen inviterer alle skiskolebarn til å delta på arrangementet som en avslutningsfest
for skiskolen. Deltakere fra Barnas skiskole får rabatt på startnummer. Startnummer kjøpes på
arrangementsdagen på Ringkollen. Det er ikke mulig å kjøpe billetter via påmeldingssystemet som
Holmenkollen bruker.
SES TIL SKILEIK!

