
 

Invitasjon til skisamling på Gomobu 4-6 desember 2015 
 

Skigruppa har nok en gang gleden av å invitere til vår årlige og tradisjonsrike ski- og familiesamling på 
Gomobu! Dette arrangementet gir en flying start på skisesongen og er i tillegg en flott arena for både for 
voksne og barn til å bli bedre kjent med både trenere og andre Jutul-familier. Vi satser også i år på gode 
forhold og rekorddeltakelse! 
 
Samlingen, som byr på både skitrening og sosialt samvær, holdes på Gomobu ved Vaset i Valdres helgen 
4. til 6. desember. Gomobu er en fjellstue som er meget barne- og familievennlig både inne og ute. 
 
Programmet for samlingen ser ut som følger: 
 

 Fredag 4. desember - reise til Gomobu på egenhånd med oppmøte i løpet av ettermiddag/kveld. 
Det serveres varm kveldsmat/middag og vi har sosialt samvær utover kvelden. 
 

 På lørdag er det to treningsøkter, en før og en etter lunsj. Lørdagen vil vi også ha en egen trening 
for foreldre i fri teknikk/skøyting. Felles middag/sosialt samvær på kvelden 

 

 Søndag blir det en treningsøkt før avsluttende lunsj og hver familie pakker og reiser når det 
passer. 

 
Detaljert informasjon om klokkeslett og oppmøte til treningene respektive dager blir hengt opp ved 
resepsjonen. 
 
Oppholdet dekker overnatting 2 netter på rom eller hytte og følgende måltider: 

 Middag fredag kveld 

 Frokost, lunsj og middag lørdag 

 Frokost og lunsj søndag 
 
Gomobu har alle rettigheter og resepsjon som selger noe kioskvarer og drikke. 
 
Det er skistall og smørerom i kjeller. Det er badstue i kjeller samt på hyttene. Det er fine turmuligheter 
for hele familien i området og akemuligheter utenfor Gomobu. 
 
Prisen for hele oppholdet er kr 1675,- for voksne (over 12 år) 
Aktive over 12 år kr 1000,- (subsidiert av Jutul) 
Barn 6-12 kr 675,- (subsidiert av Jutul) 
Barn under seks år er gratis. 
 
Bindende påmelding og eventuelle spørsmål til Bengt Lyng så snart som mulig og senest innen 15. 
november: bengtlyng@online.no. Tlf 92 43 38 36 
 
Oppgi navn og alder på barna, og om du/dere har ønsker ift innkvartering i rom eller hytte og eventuelt 
vil bo sammen en annen familie.  
 
Link til Gomobu: http://www.gomobu.no/ (De har web kamera som viser vær og sted) 
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