
 
 

Torsby 2021 
25-26. September 2021 for 12-14 åringer (2010-2008) 

LYN SKI 
 
Velkommen til Skitunnelen i Torsby 
Tradisjonen tro reiser vi med 12-14 åringene til 
Torsby for å gå på ski mens det enda er bart og 
tidlig høst ute. Mer om Torsby skitunnel finner 
dere her: http://skidtunnel.se/. Samlingen i 
Torsby er en sosial og hyggelig samling for våre 
yngste på ungdomstrinnet, samt at eldste 
barnetrinn (2010) inviteres med.  
 
 
Vårt opplegg 

• Oppmenn organiserer sin gruppe. Vi har ikke plass til søsken!   
• Vi bor på Valbergsängen Sportshotell. Enkelt, men greit. Der spiser vi også alle 

måltider (lunch + middag lørdag, frokost + lunch søndag). Det er gangbart til 
tunnelen fra Valberg, men vi bruker ofte å kjøre  

• Avreise lørdag 19/9 kl. 07:45 fra Tåsensenteret (P) med privatbiler.   
• Vi kjører direkte til skitunnelen for trening. Reis derfor i skitøy og ta med matpakke! 
• Trening to økter lørdag og valgfritt (trenere bestemmer) en eller to økter søndag. 

Skate/klassisk bestemmer trenere for sin gruppe. 
• Sportkort får dere utdelt når dere ankommer tunnelen (av LYN SKI). 
• Ta med: Sengetøy, håndklær, varmt tøy (vinter i tunnelen!), skiutstyr for skøyting og 

klassisk, skismøring (VR60/65 er fint i tunnelen).  
• Ferdig smurte klassisk ski bringes med.  
• Evt litt penger til godis og husk å vippse 150 til den dere sitter på med. 
• Tradisjonen tro skal vi også ta vårt berømte samlingsbilde i tunnelen! 

 
Det er et flott uteområde ved tunnelen, fint for rulleski, løping og turgåing. Godt tilrettelagt 
på ekte svensk vis. Dette mest for eventuelle voksne som ønsker alternativ til tunnel! 
 
Priser:  

Utøver, alt inkludert (mat, overnatting, sportkort 2 dager) Kr. 1250 
Voksne, alt inkludert (mat, overnatting, sporkort 2 dager) Kr. 1450 
Voksne, mat, overnatting, sporkort 1 dag),  Kr. 1350 
Voksne, mat, overnatting, ingen sporkort Kr. 1150 

 
Påmelding til samling finner du her:  
kommer 
 
PÅMELDINGSFRIST: fredag 17. september. Merk at det kan bli fullt! Her er det førstemann 
til mølla. SØSKEN skal IKKE med, dette er kun for utøvere.  
 

Vi håper så mange som mulig blir med til broderfolket! 
 

Vi har en hovedansvarlig voksen som er med på turen. Navn og nr kommer. Alle henvendelser underveis 
kan gjøres direkte til han/henne. Alt annet - ring/mail Annik. Merk at ALLE er ansvarlig for hverandre og 
at det SER BRA UT når vi drar. VI ER PÅ BESØK NÅR VI IKKE HER HJEMME! 
 
Annik Bjørndal, tlf: 90 19 98 69, mail: annik@lynski.no 

 

http://skidtunnel.se/
https://rubic.azurewebsites.net/Public/Events/184
mailto:annik@lynski.no

