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BARNAS SKISKOLE 

 

 

Tilbud om BARNAS SKISKOLE 2018 på Trollvann 
 

Endelig er det tid for å tenke på at barna skal få ha det gøy på ski i vinter! 

 

Når:  Hver fredag fra uke 3 til uke 7, 2018 (5 ganger). 

Tid:  Klokka 13.45-16.15 

Hva:  Skikurs i regi av Skiforeningen 

Pris:  Tilbudet koster 1365,-. Dette inkluderer 5 ganger med skikurs 

med dyktige instruktører, og direktetransport med buss mellom 

AKS og Trollvann. 

Utstyr: Barn som ikke har ski kan låne dette. Pass på å melde behov 

ved påmelding.  

 

Påmelding: Innen 1. november! 

Foresatte melder sitt barn på og betaler direkte via 

www.skiforeningen.no/pamelding-skiskole. Siste frist er 1. november 2017. Det 

er begrenset antall plasser til hver Aktivitetsskole, så nå er det påmelding 

etter førstemann til mølla-prinsippet. 

 

Tilbudet går til alle i Aktivitetsskolen. 
Vennlig hilsen 

 

Astrid Marie Johnsruud 

Leder, Aktivitetsskolen Trosterud 
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INFORMASJON TIL FORESATTE OM BARNAS SKISKOLE 2018 
 
Vi ønsker ditt barn velkommen til vinterens skiskole. Skiforeningen har siden 1948 
lagt til rette for at barn skal oppleve skiglede og mestringsfølelse i snøen. Årlig 
velger 10.000 barn å delta på Barnas skiskole, og vi er kjent for vår kvalitet. Vi 
ønsker å skape livsvarig skiglede gjennom lekbasert læring og et variert 
aktivitetsprogram. 
 
Våre skiskolesteder er godt bemannet med kvalifiserte instruktører. Vi stiller med én 
instruktør pr. 8 - 10 barn, og alle våre ansatte er utdannet skiskoleinstruktører. 
Skiforeningen produserer snø ved de fleste skiskolene, og alle områdene 
prepareres og tilrettelegges for spennende og utfordrende skileik hver dag gjennom 
sesongen.  
Vi gleder oss til skileik med både nye og erfarne kursdeltagere! 
 
BARNAS SKISKOLE – PRAKTISK INFORMASJON                   
 
Varighet og tid  
Gjennomføres i uke 3 til 7 i 2017, 5 ganger á 75 min. Eventuelt utsatte dager tas igjen 
fortløpende etter vinterferien så langt det lar seg gjøre. 
 
Pris:  
Skikurs: kr 970 pr. barn  
Transport: kr 385 pr. barn  
Kursprisen for barnehage/SFO/AKS er allerede rabattert i forhold til medlemspriser.  
Deltagelse på skiskolen gir også rabatt på Barnas Holmenkolldag 2018. 
 
Nettpåmelding og betaling  
• 17. oktober–1. november: Foresatte registrerer barnet og ev. betaler for kurset via  
www.skiforeningen.no/pamelding-skiskole. Påmeldingen er fullført når du har mottatt en 
bekreftelse pr. e-post. Påmeldingen er bindende, og vi praktiserer førstemann til mølla-
prinsippet. 
 
Instruktører  
Skiforeningen stiller med én instruktør pr. 8–10 barn. 
 
Utstyr  
Barn som ikke har eget skiutstyr kan låne det av Skiforeningen (begrenset antall). Meld 
behov ved påmelding. 
 
Gjennomføring  
Skiforeningen produserer snø ved de fleste skiskolene, og vi gjør vårt ytterste for å få 
gjennomført alle kursdager. Det gis ingen refusjon ved avlysninger/utsettelser/forsinkelser 
grunnet vær- og føreforhold, eller andre ytre forhold utenfor Skiforeningens kontroll. 
 
Bilder  
Vi ønsker å ta bilder av skiglade barn til bruk i Skiforeningens publikasjoner og/eller i 
markedsføring av våre aktiviteter. Bildene trykkes uten navn. Vi håper dere kan gi oss deres 
samtykke ved påmelding. 
 
For mer informasjon, se skiforeningen.no/barnasskis kole.  
Skiforeningen Kongeveien 5, 0787 Oslo Telefon 22 92 32 00 www.skiforeningen.no 


