
 
 
 
 
Hei og velkommen til Asker Skiklubb Langrenn! 
 
Langrennsgruppa er en foreldredrevet gruppe i Asker Skiklubb. Den har som målsetting å 
drive positiv langrennsaktivitet, trening og konkurranse, for utøvere fra 7 år opp til senior. 
Aldersgruppen 7-10 år omfatter barn fra 1.-4. klasse.  
 
Langrenn for de yngste er ikke utstyrskrevende. Det du trenger til barmarkstrening er 
treningstøy, gode joggesko og en refleksvest med tydelig navn foran og bak. Ikke kle på barna 
for mye tøy. Vi holder alltid høy frekvens og for varmt antrekk bør derfor unngås. 
 
Litt om treningene: Vi trener torsdager fra kl 18:00 -19:15. Start og slutt på barmarkstrening 
er alltid på Solvang skole. Når snøen kommer trener vi på Solvang, Solli eller Eid skiarena og 
da kan det bli andre tider på grunn av koordinering med andre grupper.  
Vi vil ikke foreta navneopprop, før og etter trening. Til dette er vi for mange. Derfor er det 
viktig at dere sørger for at barna blir brakt til og hentet presis fra trening. Barna må heller ikke 
forlate treningen på egenhånd underveis. Hvis barn eller foreldre ønsker det er det bare 
hyggelig om foreldre er med. Vi setter stor pris på at foreldre engasjerer seg i gruppen, og det 
er alltid behov for de som kan bidra på treninger – med eller uten idrettskompetanse.  
 
Mer informasjon om gruppen og aktiviteter finnes på nettsiden http://asker-
skiklubb.no/Langrenn/Sidemeny/Trening/Treningsgrupper/8-10-ar.html. I tillegg har vi en 
facebook-gruppe som heter «Asker Skiklubb Langrenn 7-10 år». Søk den opp og bli medlem! 
Lurer du på noe, kan du også henvende deg til Anders (hovedtrener) andopstad@hotmail.no 
eller  Tomas Solli texastes@hotmail.com(oppmann). 
 
Du som er ny må melde deg inn både i skigruppen, og i Asker Skiklubb hvis du ikke allerede 
er medlem. For innmelding går du inn hjemmesiden og velger ”Bli Medlem” i menyen til 
høyre. Betaling av aktivitetskontingent i langrennsgruppen gjøres via nettet. Du må først 
logge inn ved å velge ”Logg inn/ut” i samme meny som over. Deretter velger du 
”Familieaktiviteter/Betaling”.  
Det er nødvendig at dere melder barnet inn i Skiklubben og langrennsgruppen, fordi vi trenger 
navn, telefonnummer og mail for å kunne holde dere orientert om gruppens aktiviteter. Vi ber 
derfor om at nye medlemmer meldes inn så fort som mulig! 
 
Dersom dere ikke allerede har gjort dette, så må dere derfor registrere dere og melde dere inn 
via våre nettsider http://www.asker-skiklubb.no 
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