
 

Røa Sommerskiskole 
Program 10-14. August 

 
Velkommen til Røa Langrenns sommerskiskole. Vi gleder oss til en uke med mye moro og 

aktiviteter. Oppmøtested vil variere i løpet av uka og hva deltagere skal ha med, så vi anbefaler 

at du skriver ut programmet og henger på kjøleskapet. 

 Vi starter kl 0900 hver dag (levering fra 0830) 

 Vi slutter kl 1500 hver dag (henting til 1530) 

 Gi oss beskjed hvis det er en spesiell ordning for henting av ditt barn 

 Barna skal spise medbrakt matpakke til lunsj hver dag  - de får frukt to ganger per dag og et 

melkeprodukt til lunsj hver dag av Røa. Vi skal sikre at barna får nok drikke i løpet av dagen. 

 Kontaktperson: Katarina Liptakova tlf. 9802 1982 

 Klær: Se værmelding og vurder ut fra det. 

 Følg oss på Facebook: Vi vil oppdatere med bilder samt nødvendig info før og i løpet av 

uka.  https://www.facebook.com/pages/R%C3%B8a-Sommerskiskole/127102967621913 

Mandag - Bogstad 
Oppmøte: Bogstad badeplass 0830-0900 
Avslutning: Bogstad badeplass 1500-1530 

Barmarkstrening  
Husk: løpesko, drikkeflaske, matpakke,  
Klær: ta med ekstra sokker, fleece el lign, evt regntøy. 

Tirsdag - Fornebu 
Oppmøte: Storøya skole 0830-0900 
Avslutning: Storøya skole 0830-0900 

Rulleski / barmark 
Husk: rulleski, langrennsko, staver (sjekk dobbelt at alt utstyr er 
klassisk eller til skøyting), hjelm, drikkeflaske, matpakke, løpesko 
Klær: Skift + evnt regntøy 

Onsdag – Midtstuen / Kobberhaughytta 
Oppmøte: Midtstubakken 0830-0900 
Avslutning: Overnatting Kobberhaughytta 

Skihopp / tur til Kobberhaughytta 
Husk: matpakke, langrennsko (skal brukes til hoppski), sykkel, 
hjelm, ekstra slange, drikkeflaske, løpesko, regnjakke og 
regnbukser til skihopp eller skiftetøy etter skihopp , ryggsekk til 
overnattingstur (varm klær, badetøy, liggeunderlag, sovepose, lue, 
myggspray, solkrem, hodelykt, håndkle,  hyggiene ) OBS: Ryggsekk 
skal leges på hengeren tidlig morgen og blir fraktet til 
Koberhaughytta. Pakk kun klær og utstyr som skal dit!) 

Torsdag – Kobberhaughytta 
Oppmøte: Overnatting Kobberhaughytta 
Bogstad badeplass 1500-1530 

Diverse aktiviteter / sykkeltur 
Husk: Forskelige aktiviteter på Kobberhaughytta (padling, 
hinderløype, stafetter osv.) og sykkeltur tilbake til Bogstad 
badeplass 

Fredag – Mærradalen / Frognerbadet 
Oppmøte: Mærradalen ballbinge 0830-0900 
Avslutning: Mærradalen ballbinge 1500-1530 

Mærradalen / Frognerbadet 
Vi skal begynne med lek i Mærradalen, senere transport med T-
bane til Frognerbadet og tilbake til Mærradalen. 
Husk: Husk: løpesko, drikkeflaske, matpakke badetøy 

 

https://www.facebook.com/pages/R%C3%B8a-Sommerskiskole/127102967621913


Oppmøtesteder: 

Tirsdag: Storøya skole (Fornebu).  

 

Onsdag: Midtstubakken (Holmenkollen). Innkjøring til høyre etter passert begge bruene over 

Frognerseterveien. 

 

Fredag: Mærradalen (ballbinge). Lettest ankomst fra Voksen skole. 

 


