
SENDES UT torsdag formiddag

Velkommen til Trysil 2022!

Det nærmer seg med stormskritt og vi gleder oss.

Været får vi gjort lite med, og det er pt utfordrende. Riktignok har kuldegradene meldt seg, men det

er trolig begrenset med snø i selve anlegget.

Det betyr et par praktiske ting dere må merke dere.

Nettside med diverse informasjon

Her oppdaterer vi jevnlig. Alle dokumenter som er sendt ut ligger også her.

https://lynski.no/arrangement/trysil-familiesamling/

Type ski

Hvis dere har helt nye ski til poden er det lurt å ta noen gamle i stedet. Vi ønsker ikke å ødelegge helt

nye ski :-) Vi anbefaler grusski. Er vi heldige blir det likevel bedre forhold enn fryktet, kanonen går i

skrivende stund... og det er -3.

Tøy og sko til barmarksøkter

Ta også med treningstøy til barmark. Vi har en plan B som kan brukes delvis eller helt, vi ser an

forholdene.

Smøring av ski ( forberedelser)

Her har Geir Moe laget en lite snutt det er verd å lese. Den ligger på web og gir en rask intro i hva du

kan og bør gjøre før avreise og hva vi kan gjøre av smørevirksomhet underveis i helgen. Det ser pt ut

til at vi går for voks, men ta for all del med klister om været blir noe annet enn meldt. Lene til

infoskriv her:

Adresse til hotellet

Radisson Blu Trysil, Hotellvegen 1, 2420 Trysil. Kjør pent, det blir kø!

Program

Dette finner dere på web og ellers hengt opp rundt på hotellet.

https://lynski.no/arrangement/trysil-familiesamling/

https://lynski.no/arrangement/trysil-familiesamling/
https://lynski.no/arrangement/trysil-familiesamling/


Svømming og bowling

Sjekk eget program for når din gruppe skal svømme eller bowle. Det er viktig at disse tidene

overholdes da det er mange barn og unge som skal få sin tilmålte tid i bassenget. Ingen barn

svømmer uten oppsyn av en voksen. Bowlingbanene åpner ikke før foresatt til førstemann på laget

melder seg i bowlingresepsjonen for å ta ansvar for “sitt lag”.

Innsjekk

Alle har fått tildelt rom. Oppgi etternavn. Dere mottar en konvolutt med nok nøkler til alle som skal

bo på samme rom. Konvolutten er merket med etternavn til de som skal bo der. Det er navet til den

eldste av den/de som skal bo sammen som står først. Alle nøkkelkort ligger i samme konvolutt. Annik

henger rundt resepsjonen og bistår.

Utsjekk

Det er utsjekk kl. 12:00 søndag. Det er fint om dere ikke ber resepsjonen om sen utsjekk. Hvis alle 700

gjør det, får de ikke vasket ferdig ett eneste rom før mandag. Det er mulig å bruke dusj og fasiliteter

nede i kjelleren, etter økt, og før avreise søndag. Lån med håndkle fra rommet, som dere legger igjen i

garderoben. Dere kan også leie håndklær i resepsjonen.

Obligatorisk møte kl. 20:00 fredag kveld

Vi kjører litt kort, hyggelig snakk og deretter kahoot. Fine premier til vinnerne. Dette er den ene

gangen vi ber alle stille med fulladet mobil:-) Møtet er i Multisalen (klargjøres til dette etter mat).

Fotografering – med ALLE

Kl. 10:00 lørdag morgen på stadion. Her møter små og store, vi vil gjerne ha med foreldre på bildet.

Alle utøvere har med ski, fordi de alt er på økt. Alle vi andre stiller uten ski, men med smil og hurrarop

til et felles bilde!

Lotteri

Forbered lotterihandel allerede nå😊Fortsatt som før: Ett lodd = kr. 20,- Seks lodd = kr. 100,- og

Femten lodd = kr. 200,- Bruk VIPPS og merk meldingen med Lotteri og etternavn. Du kan selvsagt også

kjøpe lodd her på Trysil, vi har ekte loddbøker! Flotte premier, blant annet et par skate junior ski,

rulleski, billetter til likt og ulikt, løpesko fra Mizuno samt mye annet. Mer informasjon om premier på

arrangementets side:

😊 Vipps 17406

Husk:

● Ski, staver og skisko – samt skitøy



● Votter, lue og skift

● Tøy og sko til evt. barmarksøkt

● Løpetøy til voksne (det kan raskt bli duket for litt Villhufsing med blodsmak, lett og ledig

Elghufs og løping)

● Refleksvest til barna (b-team og skileik) som merkes med barnets navn.

● Navne alt av utstyr, vi lover – det er lurt!

● Godt humør

● Kjøp lodd fra bilen på tur opp om det blir lite å snakke om og sangen stilner.

● Hodelykt, om dere vil gå på ski når det er mørkt

Parkering

Det er parkering utenfor hotellet, flere steder. Det er en lite garasje inne tilhørende hotellet med et

begrenset antall plasser. Her må du ha romnøkkel for å få plass. Det er betalingsparkering, under tak,

50 meter fra hotellet, retning  arena. Der koster det kr. 50,- per døgn. Kameraparkering.

Ladestasjon

Det finnes 8 ladestasjoner på hotellet. Disse ligger ved Turistsenteret/Velkomstsenteret nær hotellet.

Ellers er det lading i sentrum, som ikke er langt fra hotellet. Mer informasjon finner du her:

https://www.skistar.com/no/vare-skisteder/trysil/vinter-i-trysil/servicetjenester/lading-av-elbil-trysil/

Skiskap

Nesten alle får et skiskap tilhørende rommet. Dette får du ved henvendelse i resepsjonen.

Hvor spiser hvilke kull middag

Barneteam (2011-2014) og skileik (2015-2017) med følge spiser i Multisalen. U-team med følge spiser

i restauranten.

Voksenkurs

Med lite snø har vi i år latt skikurs for voksne bero, av hensyn til barnas opplegg. Men, du kan selvsagt

ta deg en økt (se avsnitt under). Av kurs er det i år smørekurs som gjelder. Vi tilbyr:

1. Nybegynner - Lørdag kl. 10:30 - 11:30 med Fanny og Siri

2. Middels nivå - Lørdag kl. 14:15 - 15:15 med Jørgen T

3. Avansert - Søndag kl. 09:45 - 10:45 med Jørgen T

Jørgen Tokle i Bull Ski & Kajakk holder nybegynner og avansert kurs. Fanny Bye og Siri Larsen holder

kurs 1, smørekurs nybegynner. Jørgen Tokle fra Bull Ski & Kajakk holder kurs 2 og kurs 3. Tid og sted

kommer. Det blir påmelding på gammeldagse manuelle lister 🙂

https://www.skistar.com/no/vare-skisteder/trysil/vinter-i-trysil/servicetjenester/lading-av-elbil-trysil/


Skiforhold

Værgudene er med oss og det er nå meldt kuldegrader. Vi har fremdeles ikke mer enn ca 6,5 km

løyper, hvilket betyr at det ikke er plass til voksne mens barna trener. Dersom forholdene tillater det

og du har barnepass, så kan du melde deg i resepsjonen for å få adgang til skistadion utenom barnas

treningstider. - Nå endrer ting seg i skrivende stund. Det meldes om -5 nettopp nå og kanoner som

går for full guffe. Det bærer håp om muligheter!

Velkommen!


