UngdomBirken 2020

Invitasjon til UngdomsBirken Ski
13. til 15. Mars 2020
Vi gjentar suksessen fra i fjor og har leid 2 Lodger
på Sjusjøen med plass til totalt 74 personer som
forlegges i rom med 3-4 sengeplasser. Hyttene
har bra med fasiliteter og er bygd for å huse
store grupper.
Selv om helgens store høydepunkt er
UngdomsBirken så legges det opp til en sosial
helg som passer for alle, uavhengig av
ambisjoner på søndagen.
http://info.sjusjoen.no/nb-no/Sjusjoen-Lodge

Det er lagt opp til følgende fellesopplegg:

Fredag; Dette er innsjekk og kom i orden kvelden. Alle
påmeldte møter når de vil etter 17:00. Ingen felles
måltider denne dagen
Lørdag; Etter frokost reiser gruppene til Sjusjøen og
går gjennom Birken løypen ned til Lillehammer. Det er
felles buss for alle tilbake til Sjusjøen på
ettermiddagen, samt felles middag på kvelden.
Et smøreteam vil på kvelden preppe skiene til alle som
deltar.
Søndag; Etter frokost blir det transport til Sjusjøen for
siste foreberedelser og rennstart.

Pris pr deltager: 1.800,- nok som dekker:
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➢

Overnatting fredag til søndag
Utvask søndag
Frokost lørdag
Matpakke lørdag (smøres under frokosten)
Middag lørdag
Frokost søndag
Lunsjpakke søndag (smøres under frokosten)
Buss fra Lillehammer til Sjusjøen lørdag ettermiddag
Litt snacks
Smøring av konkurranseski

Påmelding gjøres via Deltager.no:
https://www.deltager.no/u-birken2020

Vi kommer til å prioritere iht følgende;
Gruppe A: Utøvere og trenere
Gruppe B: Familie og andre Haslumutøvere
Gruppe C: Andre utøvere
Gruppe A har påmelding fra 27.januar, gruppe B kan melde seg
på fra 5. februar og gruppe C fra 9.februar.

Annen info:
✓ Detaljert pakkliste og romfordeling vil bli sendt
deltagere nærmere avreise
✓ Bindende påmelding
✓ Alle må selv melde seg på U-Birken her;
https://birkebeiner.no/no/pamelding
✓ Transport til og fra Oslo må organiseres av hver enkelt
✓ Mat fredag ordnes av hver enkelt
✓ Barn som meldes på uten foreldre må avklare med
annen voksen som har ansvaret for barnet under
helgen, registreres under påmelding
✓ Det blir noe logistikk rundt måltider, kjøring til
Sjusjøen, logstikk ved start/mål etc som alle voksne
som deltar må regne med å måtte bidra litt på for å få
dette til å bli en smidig helg for alle

Spørsmål rettes til;
Kjetil Sanders, 98 25 14 21
Kjetil.Sanders@gmail.com

