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Informasjon om familiesamlingen på Nordseter 29/11 – 1/12 

Vi ser fram til en trivelig skihelg på Nordseter, med overnatting på Lillehammer Fjellstue og 

Hytteutleie. Vi er 125 deltakere på familiesamlingen i alt.  

 

Snøforholdene på Nordseter og Øyerfjellet ser veldig lovende ut. Det er mer snø enn normalt 

for årstiden, og det er lovende værmeldinger mot kommende helg.  

 

Nedenfor finner dere informasjon som det er nyttig å sette seg inn i før avreise. Husk å 

sjekke værmeldingen før avreise og pakk klær og utstyr etter vær. OBS! OBS! Det kan 

komme småjusteringer til denne planen – som tidspunkter e.l. – så følg med på gruppenes 

info på Facebook og mailen din opp mot avreise. 

Reise til Nordseter fredag 

- Privatbiler bestemmer selv avreisetidspunkt 

- Middag fra kl 19:00-21:30 

- Innsjekk mulig fra kl 09:00 om morgenen 

- Søndag avreise ca kl. 14:00 – utsjekk innen kl 16:00 

 

Fra Asker er korteste / raskeste vei til Nordseter å kjøre E6 til Rudshøgda, og så ta av mot 

Sjusjøen. Ved Sjusjøen (i bunn av bakken ved sentrum) følger man avkjøring til Nordseter. 

Alternativ vei fra Oslo er å kjøre E6 til Lillehammer (evt. via Riksvei 4 til Gjøvik), og fra 

Lillehammer følge Nordseterveien 12 km opp til Nordseter. Når du er framme på Nordseter, 

ligger Lillehammer Fjellstue på venstre i den øverste svingen før vinterveien ender. Det er 

godt skiltet. Det er satt opp flaggstangbelysning på parkeringsplassen til fjellstua, så det blir 

lettere å se den fra avstand.  

Overnatting 

Vi skal som nevnt bo på Lillehammer Fjellstue og Hytteutleie, i hhv. hytter og leiligheter. 

Oversikt over romfordeling følger vedlagt. Nøkkel til leiligheter og hytter utdeles i 

resepsjonen. Her finnes det også en tavle med info om samlingen, og det er her alle 

måltidene serveres. Merk at vi har bestilt vask etter avreise av hytter og leiligheter for alle 

som overnatter, mao. inkl. i deltakeravgiften som dere har betalt. 

 

Noen av deltakerne har privat overnatting, og disse må betale for mat og drikke direkte til 

vertskapet (Lillehammer Fjellstue og Hytteutleie) dersom de skal delta på felles måltider 

under oppholdet. Dette betales ved måltidene iht. forhåndsavtale priser: 

 

Frokost barn kr 50,-  Frokost voksen kr 95,- 

 

Lunsj barn kr 100,-  Lunsj voksen 150,- 

 

Middag barn kr 125,- Middag voksen kr 175,- 
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Utstyr/dette bør du ha med 

- Sengetøy og håndklær 

- Treningstøy (overtrekksdress, ullundertøy) til to økter lørdag og en økt søndag  

- Fleecegenser, to luer, buff, to sett hansker og varme votter 

- Drikkebelte (gjelder ikke 7-10) 

- Utstyr som kan brukes til både klassisk og fristil. Skiene må være rengjorte og siklet. 

NB! Pakk i skipose med navn! For de yngste utøverne holder det med ett par ski til 

begge stilarter. Kombistøvler holder lenge for alle, om man har det. Men det er viktig 

med to par staver. Ta en kikk på langrennsgruppas hjemmeside om det er noe du er 

usikker på. 

- Smøring – voks evt. klister etter temperatur, kork, skirens, rensepapir og skrape (du 

kan få hjelp til å smøre)  

- Joggesko 

- Hodelykt (ikke nødvendig for 7-10, men kjekt å ha med likevel) 

- Evt. lommepenger 

- Pakk klær etter vær – sjekk værmeldinga før vi reiser 

 

NB! Lurt å merke med navn på ski, staver, skisko og klær! 

Program 

 

Dag Hva Når 

 

Fredag 29.11.    Felles middag  19:00 – 21:00 

Trenermøte 22:00 

 

Lørdag 30.11.  Frokost 08:00 – 09:00 

Treningsøkt  Tidspunkt, sted og opplegg bestemmes av 

trener/oppmann i hver gruppe 

Lunsj  12:00-13:00 

Treningsøkt Tidspunkt, sted og opplegg bestemmes av 

trener/oppmann i hver gruppe 

Middag   18:00-19:00 

Felles samling/aktivitet 19:30   

Trenermøte  21:30 

 

Søndag 1.12. Frokost 08:00 – 09:00 

Treningsøkt Tidspunkt, sted og opplegg bestemmes av 

trener/oppmann i hver gruppe 

Lunsj  12:00-13:00 

Avreise / Utsjekk Ca. 14:00 / Innen 16:00 
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Ved spørsmål, ta kontakt med gruppestyret ved: 

 

Ida Syversen, 95 12 88 55 , ASKlangrenn.marked@gmail.com 

Live Korsvold, 92 63 53 29 , ASKlangrenn.leder@gmail.com 

Ragnvald Lier, 41 21 54 85 , ASKlangrenn.kommunikasjon@gmail.com 

 

Velkommen til familielangrennssamling for Asker Skiklubb Langrenn😊 
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