
 
 
 

 
 

INVITASJON TIL VINTERSAMLING 
Sted: Edsåsdalen, Åre 

Dato: Fredag 30.nov.-søndag 2.des. 

Vi har gleden av å invitere til vår tradisjonelle og årlige vintersamling i Edsåsdalen i Åre. Her er 

vi garantert gode skiløyper tidlig i sesongen. Skolefri den 30.november gjør det mulig å gjøre 

dette til en langhelg med gode skiopplevelser langt borte fra førjulsstresset.  

Denne samlingen er lagt opp til å ha en familievennlig profil og vi håper at så mange som mulig 

vil være med. Samlingen har fokus på sosialt samvær og skiglede uansett alder og nivå.  

 

 

 

 

Program: 

Fredag 30/11  

Individuell trening for den som ønsker 

17:00 – 20:00  Sportsmiddag 

21:00 Informasjonsmøte 

  

Lørdag 1/12  

07:30  Sportsfrokost 

09:30  Treningsøkt skøyting 

12:00  Sportslunsj 

14:30  Treningsøkt klassisk 

17:00  Sportsmiddag 

  

Søndag 2/12  

07:30 Sportsfrokost 

09:30  Treningsøkt skøyting 

12:00 Sportslunsj 

 

De minste barna (født 2008-2011) trenger ikke å tenke på fristil/klassisk når det gjelder utstyr, 

men ta gjerne ski egnet for skøyting og lek (uten smurning). 



 
 

 
 

 

Boforhold og priser: 

Overnatting på Köjagården i 4- eller 2-mannsrom i 2 netter, 2 frokost, 2 lunsj, 2 stk 2-retters 

middag, 3 dager sporavgift og sluttrengjøring inkludert sengetøy og håndduk. 

Opphold inkl. alle måltider fra fredags ettermiddag/kveld til søndag formiddag kr. 1770,- pr. 

voksen og 1240,-  pr. barn (0-15 år). 

I prisen inngår også badstue og basseng. 

Påmelding: 

Påmelding gjøres ved å registrere totalt antall samt navn og nummer på barn i følgende ark, 

eller sende tilsvarende informasjon på epost til evakvam@gmail.com. 

Siste frist for påmelding er: torsdag 25. oktober. 

 

Eventuell ekstra informasjon vil bli delt på hjemmesiden til Malvik ski, www.malvikski.no, eller 

på facebookgruppene MIL ski yngste (2009-2012) og MIL ski eldste (2003-2008). Ved spørsmål 

ta kontakt med sportslig leder Eva Kvam (tlf 958 07 415 eller epost til evakvam@gmail.com). 

 

Vi gleder oss til å se gamle og nye skimedlemmer i Edsåsdalen! Under er et bilde fra fjorårets 

samling, vi håper på enda flere deltakere i år. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQF87Z_TZYRr4V1OlxT0-Omqn31oDSdWdkvMBZkHyBc/edit?usp=sharing
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