Informasjon om skiskolen 2019

Eid Gård, Asker
Helg – for foresatte/ledsagere
SKISKOLESTED
Eid gård ligger ved Gullhella i Asker. Kjør rv. 167 fra Asker sentrum mot Heggedal. Etter ca. 3 km
ankommer dere Eidsletta med skilt til Gullhella. P- plass på høyre side som er forbeholdt Barnas skiskole.
Parkeringsvakter på stedet vil organisere parkeringen. Vi ber dere følge vaktens anvisninger for
parkering. Med kollektivtransport: tog 550 Spikkestad/Moss, til Gullhella. Herfra er det 10 min. gange
til Eid gård.
OPPMØTE
Møteplass på nordsiden av Eid gård. Vær ute i ekstra god tid første dag på skiskolen.
For å finne riktig instruktør og parti, gå til ditt dyreskilt (ekorn, hare, bamse, elg).
FORESATTE
Etter hvert som barna er fortrolige med skileiken bør foresatte trekke seg tilbake. Foresatte som
følger barna på skileikområdet må ha ski på, slik at skiløypene ikke blir ødelagte. På Ekorn-partiet skal
foresatte delta sammen med barnet på hele kurset og ha ski på beina.
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 skiene tydelig.
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.
Vi bruker ikke staver på skiskolen.
VÆR- OG FØREMELDING FOR SKISKOLESTEDET
Hver kursmorgen kl. 08.00 legger vi ut informasjon, vær- og føremelding på våre nettsider
Foresatte har selv ansvar for å sjekke om kurset går som planlagt.
SISTE DAG ER FESTDAG!
Ikke gå glipp av siste kursdag, da er det ekstra stas. Alle barna får medalje.
BARNAS HOLMENKOLLDAG 10. FEBRUAR 2019
Skiforeningen inviterer alle skiskolebarn til å delta på arrangementet som en avslutningsfest for skiskolen. Deltakere fra Barnas skiskole får rabatt på startnummer. Bruk rabattkode 1883. For nærmere
informasjon om kjøp av billetter, se www.skiforeningen.no
SES TIL SKILEIK!

