
 
 

Stathelle Ski  inviterer til åpen kretssamling for  
Telemark og Vestfold Skikrets i Langesund 16. og 17. 
august 2014! 
 
Treningssamlingen gjelder for skiløpere, skiskyttere og 
hoppere i Telemark og 
Vestfold Skikrets i alderen 13 år (født 2002) t.o.m. eldre jr. 
20 år, kvinner og menn. Maksimalt 120 deltagere – først til 
mølla-prinsippet! 

PROGRAM	  
 
Dette er noen av punktene i programmet (mindre endringer kan forekomme): 

• Morsomme og utfordrende lagkonkurranser for de yngste deltagerne, som 
krever både god fysikk og godt hode! En god mulighet til å bli kjent med andre 
utøvere. 

• Duathlon med rulleski og terrengløp for J15/G15 og eldre. 
• Bysprint i Langesund for alle deltagere: Klassisk teknikk i gatene i Langesund – 

800 meter prolog og finaler – toerhjul – husk hjelm og briller. Vi innbyr familie 
og venner  til å være sammen med utøverne på denne fartsfylte sprinten! 

• Samvær med andre utøvere lørdag kveld, med organiserte aktiviteter, Taco, 
premieutdeling og mulighet for klatring med godkjente instruktører. 

• Rulleski teknikktrening med Ella Gjømle Berg og Øivind Berg som 
instruktører! 

• Mengdetrening for de eldste med lang løpetur og basis styrke. 
• Samarbeid med Toppidrettsgymnaset i Skien som deltar med trenere 
• Spennende foredrag fra Skiforbundet 

 



  

  
 

INNKVARTERING	  
Overnatting blir på Quality Hotel & Resort Skjærgården, Langesund,med fri adgang til 
Badeparken. De som har langt å reise kan sjekke inn på hotellet allerede fredag mot et 
tillegg på kr 500,-/person. 

REGISTRERING	  OG	  OPPMØTE	  
Skjærgårdshallen (ved hotellet) lørdag 16. august kl 09:00 – 09:30. Treningssamlingen 
avsluttes søndag 17. august kl 17:00. 

TRENERE	  OG	  FOREDRAGSHOLDER	  
Skiforbundet: Stiller med foredragsholder på samlingen 
Ella Gjømle Berg og Øyvind Berg: Tidligere landslagsutøver og OL-deltager for 
Norge. 
Tord Bakke Arvesen og Kenneth Martinsen: Trener/fysioterapeut ved 
Toppidrettsgymnaset i Telemark. 
Lokale trenere 



Treningssamlingsavgift	  kr	  1100,-/utøver:	  
Avgiften inkluderer alle treningsøkter og konkurranser, overnatting med bading i 
badeparken,  fin T-skjorte, alle måltider, underholdning lørdag kveld.                                               
 
Treningsavgift uten overnatting kr 650,-/utøver 
 

  

  

  
 
 
PÅMELDING SNAREST og innen mandag 27.juli på epost til 
post@stathelleski.no. Dersom du har spørsmål, kan du kontakte: 
Geir Willumsen: geirw@sf-nett.no, tlf 48843540 
Oppgi fullt navn, fødselsdato, klubb, telefon og epost. Samlet klubbvis påmelding 
er ønskelig. 
 

                                      www.facebook.com/StathelleSki 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


