Velkommen til Nordseter 16-18. november 2018
Nesodden IF Ski inviterer igjen til snøsamling på Nordseter v/ Lillehammer helgen 16-18. november.
Vi innkvarteres i hytter og leiligheter hos Lillehammer Fjellstue og Hytteutleie på Nordseter.
Nordseter er et familievennlig og snøsikkert hytteområde som ligger rett ovenfor Lillehammer.
Benytt anledningen til å ta med familien til en flott og innholdsrik skihelg sammen med nye og gamle
skivenner hvor skitrening og det sosiale vil være det sentrale.

Pris for fullpensjon som inkluderer overnatting, måltider og sluttrengjøring er:
- Kr. 1.300,- for barn fra 6 til og med 12 år
- Kr. 1.650,- for ungdom fra 13 år og eldre, samt voksne
- Kr. 300,- for barn under 6 år som sover i foreldres seng, evt. i medbrakt barneseng
Skigruppa dekker kr. 300,- av nevnte beløp for aktive utøvere registrert i de respektive treningsgrupper!
(Våre aktive utøvere kan mao. trekke kr. 300,- fra ovennevnte priser)

Innsjekk er mulig fra fredag morgen kl. 09:00 – Avreise er mulig frem til kl. 16:00 på søndag ettermiddag

Privat innkvartering?
Dere som har privat innkvartering oppfordres til å delta på våre fellesarrangementer!
Måltidspakke tilbys til følgende priser:
Middag (fredag), lunsj og middag (lørdag), samt lunsj (søndag) – Frokost (lørdag og søndag) ordnes selv!
- Kr. 300,- for barn fra 6 til og med 12 år
- Kr. 600,- for ungdom fra 13 år og eldre, samt voksne
- Barn under 6 år: [Barnets alder x kr. 10,- x 4 måltider]

Følgende snøgaranti gjelder:
Hvis det ikke kan tilbys minst 5 km med doble skispor innen kl. 09.00 lørdag morgen, vil Lillehammer Fjellstue
og Hytteutleie tilby treningspass i kunstsnøanlegg i Birkebeineren Skistadion (Lillehammer) eller Natrudstilen
(Sjusjøen) avhengig av våre ønsker, samt kapasitet på valgt sted. Det vil da bli tilbudt gratis treningspass
2 ganger daglig både lørdag og søndag, samt gratis busstransport til og fra kunstsnøanlegg. Snøsamlingen vil
bli avlyst dersom det ikke kan tilbys skiføre i henhold til ovennevnte. En beslutning om avlysning kan tidligst
skje kvelden før ankomstdagen på bakgrunn av aktuelle forhold og gjeldende værmelding.

Bindende påmelding kan gjøres innen torsdag 18. oktober kl. 20:00 på: Klikk her!
OBS! – Begrenset antall plasser!

NB! – Betaling!
Faktura med kort innbetalingsfrist vil bli sendt ut straks etter påmeldingsfristens utløp!
Ved eventuell avlysning vil innbetalt beløp bli refundert uten avkortning!
Vel møtt til en hyggelig skisamling
Nesodden IF Ski v/Styret

