Velkommen til en ny sesong
med Follebu Skiklubb
Trening:

Oppstart 7. oktober
Tid: Onsdager kl. 18:00 -19:00
1-3. klasse: Trener i utearealene
ved skolen. Treningen blir mye lek,
som går på hurtighet, spenst,
balanse og litt styrke.
4-7. klasse: Vi bruker terreng og
områder i nærområdet. Her blir det
lagt vekt på hurtighet, spenst,
balanse og styrke.
Gymsalen er også tilgjengelig, for
begge grupper, den bytter vi på å
bruke, og gir beskjed om hvilke
gruppe som skal inn.

VELKOMMEN TIL
SKITRENING
Husk godt treningstøy, lysvest og
gode sko.
Vi ønsker spesielt 1. klassingene
velkommen, og gjerne noen
foreldre som har lyst til å bidra
med trening. Ta kontakt med
kristian.fougner@online.no eller
tlf: 905 98 605
Mandag 5. oktober arrangeres
«kick-off» på skolen for nye
foreldre som ønsker å bidra. Her vil
man gjennomgå ulike øvelser og
vise utstyret klubben har. Oppmøte
kl 19:00 ved skibua på skolen.
Send gjerne en e-post til
kristian.fougner@online.no så vil
dere få oppdatert og nyttig ski-info
utover høst og vinter.

Follebu skiklubb ønsker nye og gamle medlemmer
velkommen til årets sesong.
Det blir også i år mye aktivitet, og det er bra å se at enkelte allerede
har kommet godt i gang med trening. Vi starter med barmarkstrening
for ulike aldersgrupper, og håper at mange blir med på sesongstarten.
Følg med på vår hjemmeside www.follebuskiklubb.no Her vil du
finne informasjon om kommende arrangementer, treninger,
aktiviteter, tilbud, resultater og alt som ellers skulle foregå i
God skisesong!
klubben.
Styret i Follebu Skiklubb
Aktiviteter høsten 2015:
I høstferien, lørdag den 3. oktober arrangerer Follebu skiklubb i samarbeid
med Gausdal friidrettsklubb og Skeikampen Resort, toppløpet Skeikampen Opp.
Dette er et løp med start ved Vikingland og mål på toppen av Skeikampen, og
alle fra 11 år kan delta. Oppfordrer de som kan, til å stille, det blir tøft opp til
toppen, men moro å fullføre. Mer info og påmelding på hjemmesida til
Skeikampen: www.skeikampen.no se under arrangementer.
4.-7. klasse:
Denne gruppa har også mulighet til å trene på mandager med oppmøte ved
Kiwi. Her blir det i hovedsak rulleski, så langt det er mulig til det blir glatt.
Skiklubben har rulleski for utlån. Men løping vil også variere programmet.
Det blir en egen e-post gruppe for disse, følg med for endringer om øvelser og
møtested. Husk lysvest, hjelm og staver.

Miljøsamling:
Follebu skiklubb inviterer alle skivenner, både store og små, til familiesamling
på Skei helgen 6-8. november.
Fokuset for samlingen vil være det sosiale felleskapet på tvers av alderstrinn,
både mellom løpere og foreldre. Vi håper derfor at mange foreldre også blir med
på tur denne helgen. Barn under 11 år må ha med foreldre.
Det gjennomføres ulike aktiviteter tilpasset de ulike aldersgruppene. Detaljert
program kommer ut når samlingen nærmer seg. Vi overnatter på Skitorget på
Skei i 8-sengs leiligheter. Det blir felles bespisning, sosialt samvær og kanskje
også litt aktiviteter utover lørdagskvelden. Samlingen avsluttes midt på dagen
søndag, med felles lunsj.
Påmelding innen 23. oktober til kristian@nordlunde.no (alle over 13 år) eller til
christer@caffemocca.com (alle yngre enn 13 år). Skriv gjerne i mailen om det
er noen dere kunne tenkt dere å dele leilighet med.
Skiguiden:
Denne kommer i slutten av november. Der vil vi komme med enda mer
informasjon om vinterens renn, datoer, aktiviteter, trening og andre ting som
skiklubben holder på med.

Har dere sportsutstyr som
kan være til nytte for
andre?

Klesprodukter fra Follebu
Skiklubb:
Det blir mulighet for prøving og bestilling av
klubbdresser/klubbklær.

Ta turen til Follebu Skiklubb sin bruktmesse
på Follebu skole.

Onsdag 14. oktober. Kl. 18:00 til 20.00.

Her kan dere komme med brukt sportsutstyr av
alle slag som dere ønsker å selge videre til noen
som har mer bruk for det enn dere.

Sted: Follebu skole
Har du ikke anledning til å møte, men ønsker
å bestille?

Dato: Søndag 18. oktober
Salget åpner kl 17:00,
innlevering av utstyr fra kl 16:00. (Kommisjonssalg)

Ta kontakt med Solfrid
Ringen innen 19. okt.

Mer info kommer på vår hjemmeside,

PS. Det er mulig å prøve
klær under bruktmessen
også.

Besøk av Tarjei Bø på samling, Skei 2014

www.follebuskiklubb.no

Velkommen !!

Klare for klubbmesterskap

Dugnad i Follebu Skiklubb.
Skiklubben er avhengig av hjelp på ulike måter, særlig gjennom
dugnader. Det kan tidvis bli mye arrangementer som trenger hjelp,
og vi vil også i år prøve å informere tidlig om dugnadsbehov.
Vi vil i tillegg sette opp navn på medlemmer og andre som kan og vil
bidra, på ulike tid satte arrangementer, slik at innsatsen fordeles
utover flere. På den måten kan den enkelte kanskje bidra når det
passer best. Vi trenger også trenere, kanskje det er noe for deg?
De fleste dugnader går veldig greit, takket være at mange har
bidratt tidligere og vet hva som skal gjøres. Vær derfor ikke
bekymret om du er satt opp på en dugnad, du får alltids hjelp 
På forhånd takk for din innsats i sesongen som kommer.

Våre hovedsponsorer:

