
 

 

Program for 
Klækkensamlingen 
5.- 6. januar 2019 
Oppdatert 3.1.2019 
Med forbehold om endringer i 
programmet 

 
Langrenn 2007, 2008 og 2009 

Velkommen skisamling på Klækken! En samling med skiglede og moro!  
 
Dette programmet inneholder sentral informasjon om samlingen, som alle må lese før avreise.  
All oppdatert informasjon om samlingen vil du finne på din gruppeside. Så her må hver enkelt 
følge med. Vi vil i det lengste unngå informere om samlingen på mail. 
 
Samlingen avholdes på Klækken hotell og skiøktene begge dager er på Ringkollen. Om du som 
voksen IKKE skal være med på samlingen, sørg for at ditt barn har transport til og fra skiøktene 
som er på Ringkollen begge dagene.  
 
Romplanen er tilgjengelig ved ankomst. Utøvere bor på rom (for det meste 2 – og 3- mannsrom) 
(jenter og gutter separat), fordelt pr årskull. Vi ber om forståelse for at vi kun unntaksvis endrer 
romfordelingen etter at den er satt opp. Alle blir plassert med noen de kjenner, derfor skriv opp 
skole og klasse (eks Jar 5B). Husk at et viktig mål for samlingen er at barna skal bli kjent med 
andre utøvere i klubben . 
Det sette opp en forelder pr rom/ som er romansvarlig og skal sørge for trygghet, sikkerhet og 
orden på rommene. De skal også hjelpe utøvere med å smøre ski, samt bidra til at utøverne 
møter riktig kledd og til riktig tid til treninger/måltider, osv. Romplan med romansvarlig er i 
resepsjonen på Klækken. Romansvarlig bor på eget rom. 
 

Pakkeliste der alt, inkludert ski og staver, må merkes med navn og telefonnummer: 

 1 eller 2 par ski (klassisk/skøyting). Vi skal trene både skøyting og klassisk. De som har to 
par ski tar med dette og smører klassisk skiene. De som har ett par ski må stille med ski helt 
uten festesmøring til første og andre økt! 

 2 par staver (skøyting/klassisk). Sjekk stavlengder før avreise (det er krevende å lære riktig 
skiteknikk med feil stavlengde). 

 Skismurning til søndagens føre. 

 Skistøvler og overtrekkssokker (hvis det er meldt kaldt vær, og du har). Ta også med 
støveltørker om du har, skistøvler kan bli fryktelig våte. Alternativt kan et par aviser gjøre 
nytte. 

 Flere skift treningsklær. Ull er gull, det er ikke moro å fryse! 

 Fossum refleksvest (m/påskrevet navn og årgang) 

 Drikkebelte eller rompetaske med flaske og plass til matpakken 

 Næringsrik matpakke til lunsj lørdag  

 Ekstra lue og hansker/votter. Tynne skihansker er uegnet i streng kulde.  

 Skift og innesko, toalettsaker og pysj 

 Max kr 50,- til å kjøpe lørdagsgodt i kiosken ETTER middag 

 



Av hensyn til de som skal hjelpe barna med bagasjen, er det fint om dere ikke sender med mer 
utstyr enn nødvendig. Sengetøy og håndkle får vi på Klækken. Utøverne skal ikke ha med mobil, 
iPad eller elektroniske spill. For å ringe hjem kan mobil lånes av voksne. Vi ønsker en samling der 
det sosiale er i fokus og da er det best at disse dingsene blir hjemme. La barna være med på å 
pakke, så vet de også hva de har med og hva de skal ta med hjem igjen. Skriv ut programmet og 
legg det lett tilgengelig i bagasjen. 
 

Program lørdag 5. januar: 

8:30 – 09:00 Oppmøte Klækken 
Innsjekking foregår i resepsjonen ved ankomst. Ikke ta med bagasje/ski inn i 
resepsjonen når du sjekker inn, da blir det for fullt. 
 

09:30   Informasjon i Vikerfjell, salen i u.etg 
 

10:00  Første treningsøkt på Ringkollen 
ca. 1,5 time SKØYTING 

 
11:10 Lunsj på Ringkollestua (30 min pr kull) 

Ta med matpakke hjemmefra og toddy og bolle blir servert 

11:30  Økt 2 Fortløpende etter kullet er ferdig med lunsj 

 ca. 1,5 time SKØYTING 
 
14:30 Innsjekking for de som ikke rakk det ved ankomst, foregår i resepsjonen. Ikke ta med 

bagasje/ski inn i resepsjonen når du sjekker inn, da blir det for fullt. 
 
Bagasje settes på rommene etter innsjekking 
 

15:15  Dusj/tørre klær. Hvis alle tar korte dusjer er det nok varmt vann til alle! 
 Romsjefen sjekker at ingenting henges på ovner (brannfarlig). 
  

Forberedelser til kveldens underholdning. De som vil være med, melder seg på direkte 
til underholdningsansvarlig som vil bli annonsert ved informasjonen på morgenen.  

 
17:00  Middag i matsalen.  
 
18:00 Åpen kiosk. Utøvere kan ha med seg opp til kr 50,- til lørdagsgodt. Vi ber om at ingen tar 

med godteri hjemmefra. 
 
18:45 Dåp og underholdning i Vikerfjell (salen i u.etg) 
   
 
21:00 God natt  - leggetid for utøvere – alle utøvere går til sine rom. Følges opp av 

romansvarlige og det skal være stille kl 22.  
 
 Sosialt for trenere/foreldre i peisestua. Mineralvann, øl og vin kan kjøpes i baren Etter 

kl. 21:00. Øl/vin kan kun nytes etter at barna har gått til sine rom. Det er ikke tillatt å ta 
med egen drikke.  



Program søndag 6. januar: 

07:30 God morgen! Romansvarlige sørger for vekking og at alle tar på treningstøy. 
 
08:00  Frokost i matsalen. Alle må smøre matpakke til lunsj og ta med varm drikke. 
 
08:30 Smøring av ski til tredje økt. De som trenger hjelp får dette av sin romsjef.  
 Pakking  
 
09:00 Utsjekking og avreise til trening på Ringkollen 
 
10:00 Tredje treningsøkt (ca. 2 timer klassisk langtur/skiøvelser). Utøvere tar med 

drikkebelte som fylles med varm saft ifm. frokost. 
 

12:00 Lunsj Ringkollen med matpakke.  
 
13:00 Ringkollekene 
 
15:00 Hjemreise direkte fra Ringkollen 
 
 
Kontaktinformasjon: 
Kirsten Kilde (samlingsansvarlig): kg.kilde@hotmail.com  
 
 

 
 

Vi gleder oss til samling! 
 

mailto:kg.kilde@hotmail.com

