
 
 

 

VINTERSAMLING MALVIK IL SKI 
Sted: Edsåsdalen, Åre 

Dato: Fredag 30.nov.-søndag 2.des. 

Da nærmer det seg avreise og trivsel på snø for store og små i Edsåsdalen. Rommene er 

tilgjengelig fra kl. 15.00 på fredag, dere får utlevert nøkler i resepsjonen på Köjagården.  

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

pr. voksen og 1240,-  pr. barn (0-15 år) og betalingsinfo vil bli sendt hver enkelt i etterkant av 

turen. I prisen inngår 3 dagers sporavgift, sengetøy og håndduk samt sluttrengjøring. 

Vi får også tilgang til badstue og basseng, så ta med badetøy samt håndduk til basseng. 

Bassenget er åpent fra kl. 15-20.  

På noen av rommene er det tilgang til kjøkken, men bruk av kjøkken koster kr 400. Dersom 

dette ikke bestilles på forhånd skal dør inn til kjøkken holdes låst.  

Vi har ikke bestilt kveldsmat lørdag da den erfaringsmessig blir lite brukt, men anbefaler å ha 

en brødskive eller lignende på rommet til de som trenger noe å spise på utover kvelden. 

Vi starter også opp voksentrening på snø denne helga, så alle som ønsker å bli med på det 

stiller med det utstyret man har. Vi kjører 2 økter på lørdag (første økt skøyting, andre økt 

klassis) og egentrening på søndag.  

Treningsopplegget vil vi informere om på infomøte kl. 21.00 fredags kveld. 

NB! Allergier må meldes fra om så snart som mulig, gjerne direkte til Edsåsdalen på telefon 
0647 - 332 00 eller på epost til renate.hedung@gmail.com. 

 

Gleder oss til å  se dere ålle såmmen!! 

Mvh. Målvik IL Ski 

Bå rd, Trine, Aslåug, Runår, Christiån, Hållvård, Arnstein, Evå 



 
 

 
 

 

Program: 

Fredag 30/11  

Individuell trening for den som ønsker 

17:00 – 20:00  Sportsmiddag 

21:00 Informasjonsmøte i lokalet Rennfjellet 

  

Lørdag 1/12  

07:30  Sportsfrokost 

09:30  Treningsøkt skøyting 

12:00  Sportslunsj 

14:30  Treningsøkt klassisk 

17:00  Sportsmiddag 

20:00 Underholdning 

  

Søndag 2/12  

07:30 Sportsfrokost 

09:30  Treningsøkt skøyting 

12:00 Sportslunsj 

 

De minste barna (født 2009-2012) trenger ikke å tenke på fristil/klassisk når det gjelder utstyr, 

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


