
 

 

 
 

SongsvannSommerskikole arrangeres første(22.06-
26.06), andre(29.06-03.07) og siste(10.08-14.08) 
uke i skoleferien, det vil være mulighet til å delta på 
flere uker, men sommerskiskolens varighet er en uke. 
Du som utøver vil få prøvd deg på rulleski, det vil gis 
en innføring i grunnleggende langrennstrening både 
kondisjons- og styrkemessig. Du vil ha mulighet til å 
delta på testløp, vinne flotte premier og bli kjent med 
andre langrenns interesserte på tvers av klubber.  

Du vil møte motiverte trenere som bidrar, slik at du 
kan gå fortere på ski til vinteren!  

Trenerne på sommerskiskolen er aktive utøvere i 

alderen 17-26 år, med mange års erfaring fra 

langrennstrening både sommer og vinter. Treneren har 

også erfaring og kunnskap om forebygging av skader, 

kosthold og generell treningslære. 

Sommerskiskolen er for aldersgruppen 10-14(født 
2001-2005) 

Deltakerne deles inn i grupper basert på alder(og/eller 
kjønn). 

Utstyrsliste: Hjelm, skistaver(helst med 
rulleskipigger), treningstøy, håndkle, drikkebelte, 
joggesko, samt eventuelt vanlige klær. 

Det er IKKE nødvendig å kjøpe rulleski for å være 
med på sommerskiskolen. De som ikke har egne 
rulleski får låne av arrangøren. Husk å merke alt utstyr 
med navn og klubb, da blir det lettere å holde orden.  

Pris: 1900,- inntil 1.april(deretter 2100,-), inkluderer 
deltagerplagg, mat(frukt, brød, drikke).  

Påmelding(åpner lørdag 12.01 12:00): Elektronisk på 
www.sommerskiskole.no. Påmeldingen er først gyldig 
etter innbetaling. 

Øvrig info sendes ut på e-post og legges ut på 
www.sommerskiskole.no 

Det er på bakgrunn av oppfølgings- og 
sikkerhetsmessige årsaker satt et tak 75 utøvere per 
uke.(Førstemann til mølla prinsippet gjelder)  

Kontakt: Fredrik Grøvdal/90063739  

Mail: sognsvannsommerskiskole@gmail.com   

09:30: Oppmøte 

10:00: Utdeling av utøverplagg 

10:30: Første økt 

12:00: Mat, sosialt ++  

14:00: Andre økt  

16:00: Takk for i dag 

08:30: Oppmøte  

09:00: Første økt 

11:00: Mat, sosialt, teori ++  

14:00: Andre økt  

16:00: Takk for i dag 

08:30: Oppmøte  

09:00: Første økt, LANGTUR 

12:00: Mat, sosialt ++  

14:30 Andre økt  

16:00: Takk for i dag 

08:30: Oppmøte  

10:00: Testløp +ballspill  

12:00: Mat, sosialt ++  

13:45: Andre økt  

15:30: Grilling, foreldre er velkomne 

17:30: Takk for i dag 

08:30: Oppmøte 

09:00: SognsvannSommerskiskole-lekene 2014 

12:00:Mat, premieutdelinger og oppsummering 

15:00: God sommer 

Mandag 

Tirsdag 

Torsdag 

Fredag 

Onsdag 


