
www.ullensakerskiklubb.no

HAR DU LYST TIL  Å VÆRE UTE  
OM VINTEREN?

Ullensaker Skiklubb består av ca. 600 medlemmer.  
240 aktive medlemmer fordelt på 6 forskjellige grupper.

ER DU INTERESSERT? 
Ta kontakt med:

LEDER HOVEDSTYRET: Jahn Bjørnar Haugen, 932 28 146, jahnbjha@online.no

ALPINT: Roy L. Pettersen, 908 94 780, uskalpin@gmail.com

HOPP: Ken Roar Elverum, 957 63 600, kero-el@online.no

TELEMARK: Elin H. Østerud, 959 47 099, elin.osterud@hotmail.com

SKISKYTING: Wenche M. Borgen, 957 47 586, Wmborgen@online.no

LANGRENN: Marianne Wilhelmsen, 940 34 050, marianne.wilhelmsen@jessheim.net

FREESTYLE-JIBBING: Roy L. Pettersen, 908 94 780, uskalpin@gmail.com



• FREESTYLE-JIBBING
Jibbegruppa i Ullensaker Skiklubb er en nyopprettet gruppe som har 
som formål å samle jibbemiljøet i Ullensaker. Vi ønsker å skape et 
tilbud for de som har grunnlegende skiferdigheter og som vil bli med i 
et miljø hvor man kan utvikle seg videre gjennom lek og morro på hopp 
og rails. Vi ønsker å bygge et miljø primært for de mellom 10-18 år. 
Vi sammarbeider med Hoppensprett turn for å kunne tilby grunnleggende 
trening og kroppsbeherskelse, og alpingruppa om aktiviteter i Ramby-
dalen. 

• SKISKYTING 
Skiskyttergruppa har sine aktiviteter i Nordkisa skiskytteranlegg, som 
er et treningsanlegg for skiskyting med 15 skiver. Anlegget er tilknyttet 
lysløypa i Nordkisa.
Vi har 3 treningsgrupper, 10-12 år, 13-14 år og 15-16 år. Juniorer og 
seniorer inngår i et opplegg i kretsen. Langrennstreningen foregår sam-
men med langrennsgruppa.
Vi planlegger oppstart av skiskytterskole medio oktober. Skiskyttergruppa 
har noen våpen til utlån for de yngste utøverne.
Hovedtreningsdagen er på mandager i Nordkisa skiskytteranlegg. 

• HOPP
Hoppgruppa i Ullensaker Skiklubb har tilholdssted i Kvernlia skihopp-
anlegg sentralt plassert på Jessheim. Vi har fire hoppbakker (K-4, K-8, 
K-18 og K-33), og her kan unge jenter og gutter få hoppet på ski i 
vintersesongen.
I høst har vi trening hver mandag fra kl. 18.00 - 19.00 
i gymsalen på Skogmo barneskole. Hoppgruppa har 20 par 
barnehoppski for utlån til nye hopprekrutter som har lyst 
til å prøve skihopping. I vintersesongen vil det bli både 
kveldstreninger, helgesamling og konkurranser i anlegget. 

• TELEMARK
Vi har tilbud til alle aldersgrupper. Det er mulighet for å låne/prøve ski 
og støvler gratis. Barmarkstrening tirsdag og torsdag fram til snøen 
kommer. Vår trening har i hovedsak foregått i Hurdal Skisenter. Flere 
samlinger og renn i løpet av sesongen. Vi er en sosial og uformell 
gruppe. To av våre løpere er med på landslaget.

 • LANGRENN 
Trening tirsdag og torsdag. Den yngste gruppa trener en dag i uken, 
mens de eldste gruppene har eget opplegg. Vi trener i lysløypa vår i 
Nordkisa om vinteren. Mye av barmarkstreningen foregår i Jessheim 
området.
Vi har 5 treningsgrupper, 8 år (fra 2. kl.), 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år  
og 15-16 år. 
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• ALPINT 
Med årene har klubben samlet en rekke medlemmer som er aktive på 
ulike sett. Klubben er i sterk frammarsj og har god rekruttering. 
Klubben teller 70 aktive løpere pr. september 2012. Vi har flere talenter 
som hevder seg i Norgestoppen, og klubben ivaretar både bredde og 
topp. Våre løpere har vinterstid tilholdssted i Rambydalen og i Hurdal 
skisenter. Vår egen lokale bakke, Rambydalen, er 100% driftet av klub-
ben. Klubben avvikler hver vinter flere konkurranser - både med lokal 
og utenbys deltakelse. Bakken er åpen for publikum 4 dager i uken. 
For å kunne tilby et fullgodt treningstilbud til barn og unge i Ullensaker 

kreves topp trenerressurser. Klubben har knyttet til seg proff skolerte 
trenere som har erfaring fra elitenivå.


