
  

Til alle som er født i 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 & eldre. 

Nå er det klart for påmelding til barmarksamlingen på Rena 13.-14. oktober 
(fra fredag 12. for eldste gruppe). 
  
For dere som ikke har vært med til Rena før, er dette en sosial samling med 
mye trening og moro. Vi bor på tribunen i gymsalen, hvor vi får utdelt 
madrasser. Felles avreise fra Hagan lørdag morgen kl. 07.30. Vi spiser 
matpakke i bilen så vi er klar for første økt når vi kommer frem kl. 10:00 på 
lørdag.  
Det blir to økter både lørdag og søndag. Vanligvis har vi også kunnet benytte 
svømmebassenget på lørdag ettermiddag. 

Mat og utstyr 
Ta med treningsklær og skift, joggesko, skistaver, rulleski (de som har), 
hjelm, lue, skihansker, drikkeflaske/belte, badetøy, innesko, håndkle, 
sovepose, laken (det er kun madrasser der).  
Det vil bli kjøpt inn frukt og andre godsaker, vi henstiller derfor alle til ikke å 
ta med penger til kjøp av godterier. Mat bestilles på Rena leir etter våre 
ønsker til de tider som passer oss. Lørdag kveld samles vi i kantina, spiser 
pizza og kanskje blir den en quiz. 
  
Kjøring  
Vi trenger foreldre som kan være med både som sjåfører til Rena og til å 
hjelpe til under oppholdet. De som ønsker det, er også velkommen til å ta 
med seg treningstøyet og bli med på treningen vår. Gi beskjed til 
foreldrekontakten din hvem som skal kjøre bil til Rena og evt. hvem som skal 
sitte på, så kan transporten koordineres.  
Vi anmoder utøverne til å betale kr. 100 hver vei til sjåføren de sitter på med, 
da kjørekostnader ikke dekkes av klubben.  

Påmelding innen 4. oktober 
Påmelding kan gjøres her eller på GIF Ski sin hjemmeside. Det gjelder også  
trenere og foreldre. 
Samlingen koster kr. 500,- pr barn/voksen. Trenere gratis.  

For GIF Ski  
Petter/Stig/Ståle


