
BENDIT Odd-Bjørn Hjelmeset sommerskiskole 2015 – Beitostølen 

 Periode 1: 02.08 - 07.08 2015 

Periode 2: 09.08 - 14.08 2015 

Påmeldingen starter: www.kongeisporet.no  4. februar 2015 kl. 18:30 

• Sted: Bergo Hotel på Beitostølen.Innsjekk starter begge perioder kl. 18:00. 
• Alder: Du må være født mellom 1998 og 2004 

• Overnatting: Bergo hytter/leiligheter, Beitostølen 
• Måltider: 3 måltider pr. dag – Middag serveres på ankomstdagen. 
• Pris: Kr. 4.300 Dette dekker opphold og kursavgift. 

• Betalingsinformasjon: Halvparten av kursavgiften betales etter påmelding , du vil 

motta informasjon om dette på mail kort tid etter bekreftet plass. Annen del 
betales i mai. Deltageravgiften må være fullt ut innbetalt før oppmøte. 

• Forsikring: Sommerskiskolen er forsikret og forsikringen dekker de normale 
aktiviteter for Sommerskiskolen ihht programmet, Det oppfordres til å ha privat 

forsikring/reiseforsikring. 

• Transport: Valdresexpressen, se rutetabell. Trenere henter og følger opp 

deltagerene til bussavgang. Reise til og fra Sommerskiskolen dekkes ikke av 
vår forsikring.  
Dvs. at deltagerene reiser til og fra Sommerskiskolen på eget/deres ansvar.  

 

Hovedtrener for begge ukene er Krister Sørgård. Vi har et trenerteam på ca. 20 
stykker, alle sammen er trivlige og sosiale.  

Hva består Sommerskiskoleuka av: 

Du får instruksjon og trening i bl.a. rulleski i begge stilarter,styrke, intervalløkter, 

spenst,hurtighet. løpeturer,myrfotball og fjellturer. Det vil bli treningsøkter formiddag 
og ettermiddag .Vi har også konkurranser I grupper med mange flotte premier. XC-
Challenge, utfordringer og mye gøyalt. Vi har disco 3 av kveldene med kåinger og 

premier hver kveld. Hyggelig og sosialt samvær med trenere og andre ungdommer. 
Vi har tacoaften og grillaften samt koldbord som servering.Vi har mange ivrige 
sponsorer med oss, dette gjør uken helt optimal. 

Du vil få program for din påmeldte uke på mail før  skoleslutt. 

Alle deltagere må merke alt utstyr med fullt navn før ankomst. Sommerskiskolen 
tar ikke ansvar for utstyret under oppholdet. Savnet utstyr bes henvendes til 
resepsjonen på Bergo Hotel. 

Dette bør du ha med hvis du har: 

Det er låneski og staver til rulleskiøktene som du gjerne kan låne. 

Dersom det er ønskelig å benytte eget merket utstyr (rulleski/staver), tas dette med. 

 

http://www.kongeisporet.no/


 

Utstyr: 

Må ha med seg: 

Sengesett/sovepose 

Fritidsklær 

Skistøvler 

Joggesko 

Lue og hansker 

Drikkebelte/drikkeflaske 

Varmt, vind/regntette klær til løpetur I fjellet 

Overtrekksjakke(vann/vindtett hvis regn) 

Håndklær 

Toalettsaker 

Sykkelhjelm(rulleski) 

Treningstøy ( 2 sett) 

Sekk til fjelltur 

Godt med sokkeskift 

Badetøy 

 

 

 

 

 

 

 


