
 

10.- 12. November -  Liatoppen Fjellstue – Ål 

 

 
Vi inviterer alle ski og skiskyttere, foreldre og søsken til en ski og miljøsamling på  

Liatoppen Fjellstue, 10.-12. november 2017.  

Vi håper du har lyst til å være med på årets høsttur. En uformell helg hvor det er fokus på hygge og samvær på 

tvers av alder kombinert med aktivitet i skog og mark. Vi ønsker spesielt nye medlemmer og våre juniorer 

velkommen! 

 

Program for helgen – kommer senere!   

(- til våre juniorer, så må dere gjerne følge egne planer for helga treningsmessig.) 

 

Priser fra Fjellstua: 

Opphold fredag (ankomst middag) - søndag (avreise etter lunsj) kr 1 850,- pr person.     

 

Rabatter:   

Barn som reiser og bor sammen på rom med 2 foreldre:   

- 0-4 år fritt   

- 5-9 år 70% rabatt (kr 555,-) 

- 10-16 år 40% rabatt (kr 1110,-) 

  

Barn som reiser og bor sammen på rom med 1 foreldre:   

- 0-4 år fritt   

- 5-16 år 40% rabatt (kr 1110,-) 

 

Barn og ungdom 5-16 år som reiser alene uten foreldre kr 1 450,- pr person   

(Klubbinfo: Her må du avtale med andre voksne) 

 

Klubbinfo: Aktive ungdommer fylte 17 år (født før 10.11.2000) til 19 år kr 1390,- (25% rabatt), betinger at 

de bor på rom med foreldre eller andre utøvere. Ikke enkeltrom, da er det kr 1850,-. (Etter rabatt kr 

1150,-,)  

 

Skigruppa sponser fra avsatt fond, de aktive utøverne med kr 700.-.  

Dette må fratrekkes i prisen etter rabatt ☺  
 

Prisene inkluderer:  

 - 2 overnattinger   

- 2 frokoster   

- 2 lunsjbuffet med varme og kalde retter, samt desserter  

- 2 middager (3-retter) 

Øvrig info om Fjellstua se: www.liatoppen.no 

   

Betales under oppholdet direkte til Liatoppen Fjellstue.  

Påmelding så snart som mulig og innen 22.oktober på www.svene.no 

 

Vi satser på å holde samling uansett snøforhold☺   

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med RuthUne eller Ingunn i Miljøgruppa ☺

 
Sportslig hilsen  

Svene IL Ski og Skiskyting 

http://www.liatoppen.no/
http://www.svene.no/

