
 

Svene IL, ski og skiskyting, har følgende tilbud sesongen 2014-2015: 

 

Langrenn: Tirsdager kl 18-1930; Styrketrening på Lampeland skole, fra 3. klasse og 
eldre. Oppvarming ute fra 18-1830. Torsdager kl 19.00 - 20.30 (6. klasse og eldre, er 
i gang). 3.- 5. klasse har oppstart 9. oktober, kl 19.00-20.00  

Hvis ikke annen beskjed blir gitt stiller alle med joggesko og staver, frem til snøen 
kommer. Etter nyttår vil det også bli et tilbud for 2. klasse. (Beskjed blir lagt ut på 
www.svene.no) 

Klubben har noen rulleskipar som kan lånes ut på trening ved behov. 

Telenor Skikarusell: Vår tradisjonsrike skileik, på tirsdager fra 13. januar 2015. 
Vi ønsker å gi muligheten til barn og unge i alle aldre, å gå på ski i et uformelt renn. 
Vi håper dette kan gi økt skiglede med leik, moro og samvær med andre. Du kan 
selv velge om du ønsker tidtaking fra 1. klasse og eldre. Kommer mer info på 
www.svene.no når det nærmer seg. 

Skiskytterskole: Fra mandag 20. oktober kl 1730, vil vi tre mandager tilby 

skiskytterskole for nybegynnere, 4 klasse eller eldre. Kom og prøv – for å se om du 

kunne tenke deg å starte på skiskyting. Vi vil gi et innblikk i hvordan det er å være 

med på skiskyting.  Foresatte må være til stede, da vi her trakterer våpen.   

Skiskyttertreninger 11-12 år (de som har vært med tidligere) vil ha trening 
mandager kl. 1730 fra 20. oktober. Nybegynnere som vil være med videre etter 
skiskytterskolen, starter mandag 10. november kl 1730.  Vi leier ut våpen for 
sesongen til gunstig avtale. Eldste gruppe 13+ trener også mandager fra kl 19.00-
20.30 og onsdager fra 5. november kl 19.00-20.30. 

Alle treninger foregår i Stevningsmogen Fritidspark. 

Ski renn: Svene IL skal arrangere romjulsrenn i langrenn mandag 29. desember 
2014, samt renn i skiskyting Sparebank1 Cup 10. og 11. januar 2015. Dette vil være 
vår store generalprøve for HL 2015 i Skiskyting 6.- 8. mars 2015. Dette er 
Hovedlandsrennet for 15-16 åringer fra hele landet.   

For mer info: www.svene.no   

Hilsen Svene IL, ski og skiskyting 
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