
 

   

KICK OFF - Sesongen 2020/ 2021 

Asker Skiklubb Alpint arrangerer kick-off for alle nye og eksisterende medlemmer i alpingruppen 
i Vardåsen Søndag 23.august klokken 11:00. Arrangementet er åpent for alle, og markerer 
starten på en ny alpinsesong. Vi er i dag en klubb med mellom 50-60 aktive utøvere, og håper å 
se mange flere skiglade barn og unge på arrangementet som kunne tenke seg å bli introdusert 
for alpint. Om du er erfaren i gruppen eller nysgjerrig på hva alpingruppen kan tilby av opplegg 
er dette den beste anledningen til å bli kjent med tilbudet vi har for barna i Asker. 

Vi har et godt trener-team på plass i klubben, som er tilpasset alder og ferdighetsnivå. Vår 
filosofi er at alle skal kunne delta på ski og lære seg grunnleggende teknikk for å mestre alpint. 
Tilbudet er åpent for barn født mellom 2005 og 2014.  

Barna møter klare til en morsom dag med trening. Ta med drikkeflaske, en banan eller lignende 
til ekstra næring og klær etter vær.  

Program for dagen:  

• 11.00 – 11:15: Registrering og velkommen   

• 11.15 – 12.15: Treningsøkt i regi de eldre FIS-løperne i klubben. 

• 12.15 – 12.30: Pause og sosialt    

• 12.30 – 14.00: Lag-konkurranse på tvers av aldersgrupper  

• 14.00 – 15:00: Felles grilling for alle. Foreldre og søsken velkommen! 

Klubben ordner med mat og drikke, kaffe tar dere med selv.  

11.00 - 14.00: Mens barna trener vil det bli gitt informasjon til nye medlemmer om filosofi og 
hvordan opplegg er tenkt gjennomført for de ulike gruppene. I tillegg gjennomføres dugnad for 
alle foreldre, der vi tar en gjennomgang i utstyrscontaineren og reparerer utstyr som er 
slitt/ødelagt. 

 
 
Vi minner om at arrangementet er gratis for alle, og at påmelding ikke nødvendig.  

Klubben følger smittevernsregler fra FHI og Norgens idrettsforbund. Vi ber alle lese gjennom 
vedlegget, og ta nødvendige forhåndsregler i forhold til dette.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til Gunnar Oveland; m: 934 66 829, email: gunnar@abinvest.no  

Med vennlig hilsen, Alpingruppa i Asker Skiklubb v/ styret: Einar, Vidar, Harald, Lasse, Gunnar og Gyri  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