
Invitasjon til Holmen IF Langrenns skisamling 6.-8. desember 2019 

Årets store klubbopplevelse nærmer seg. Vi inviterer aktive, søsken, foreldre og trenere til 
skisamling på Gålå 6.-8. desember. 

 

Vi gjentar tidligere års suksess, og bor på Wadahl Høgfjellshotell som ligger flott til i storslåtte 

omgivelser, 933 meter over havet. Wadahl er kjent for god mat, godt stell og personlig service, 
midt i et av Norges fineste fjellområder. Se bilder og les mer her: www.wadahl.no. 

 

Vi legger opp til en trivelig helg med 2 treningsøkter på lørdag, 1 på søndag, og mye sosial 
hygge. Norgescup i langrenn for senior (Gålå-sprinten) arrangeres på Gålå Skiarena helgen før, så 

vi regner med gode skiforhold. 

 
Bli inspirert - se denne flotte videoen fra skisamlingen i 2014 på Wadahl: Se video fullskjerm! 

 

Vi har reservert hele hotell Wadahl. Det betyr at vi disponerer hele hotellet alene dersom vi blir ca. 
300 personer (som vi gjorde i fjor). Wadahl har tilsammen 100 rom i ulike kategorier og av ulik 

størrelse, fra enkeltrom til 5-mannsrom (halvparten av rommene er familierom med plass til 4-5 

personer). Samtlige rom har eget bad med badekar eller dusj, TV, telefon og radio. Hotellet har 

svømmebasseng og sauna, lekerom, hyggelige fellesrom og spisesal med praktfull utsikt over 
Gålåvatnet og Jotunheimen. Wadahl er et paradis for alle som gleder seg over snø og frisk luft: 630 

kilometer preparerte turløyper, 6 heiser, 1 skitrekk, 15 nedløp, "ski in ski out" og eget 

terrenganlegg for snowboardere.  

Priser 

   Pris uten buss 

Voksne (født 2003 eller tidligere)  kr 1.865,- 

Barn/ungdom (født 2004–2012) kr 1.465,- 

Barn (født 2013 eller senere) kr 505,- 

Tillegg for hund på rommet kr 100,- 

Prisen inkluderer 2 overnattinger og fullpensjon (middag fredag, frokost/lunsj/mellommåltid og 

middag lørdag, frokost og lunsj på søndag), samt kredittkortgebyr. 

Reise  

Vi oppfordrer til samkjøring. Bruk gjerne kullets eller Holmen Langrenns facebookside for å finne de 

som har plass i bilen. 

Aldersgrenser 

Barn født i 2006 eller tidligere kan delta på egenhånd. Barn født i 2007 eller senere må være i 

følge med voksen (foreldre eller avtale med annen voksen). På samlingen arrangerer vi egne 

treningsøkter for barn fra og med årsklasse 2013. 

Påmelding og betaling: 

Påmelding og betaling gjøres via kalenderen på høyre side på Holmen Langrenns nettside. Les 
veiledningen i påmeldingsskjemaet nøye! Påmeldingen er kun gyldig ved utført betaling og er 

bindende. 

Påmeldingsfrist er 20. november, men det kan bli fullt, så her gjelder førstemann til 

mølla!  

 

Spørsmål 

Eventuelle spørsmål om turen, opplegg eller trening kan rettes til din oppmann eller 

 Helle Nissen-Lie (Arrangement): helle.nissenlie@gmail.com 

http://www.wadahl.no/
https://www.youtube.com/embed/g8XG1D-N5tk?rel=0&autoplay=1
mailto:helle.nissenlie@gmail.com

