Lillehammer Skiklub Alpint – Hintertux 28.09-04.10.2019
Årets trenings samling i Hintertux vil bli på Hotel Sonnleiten (www.sonnleiten.at) i Lanersbach, med
ski kjøring på breen i Hintertux (www.hintertuxergletscher.at).
Ankomst Lanersbach lørdag 28.september. Deretter skikjøring søndag 29.september til og med
fredag 4.oktober. Lengden på oppholdet kan tilpasses etter eget ønske. Tidspunkt for hjemreise
besluttes av den enkelte, men vi anbefaler fredag kveld eller lørdag 6. oktober.
Flyreise til München, Salzburg eller Innsbruck og deretter leiebil til Lanersbach er et ofte brukt alternativ. Et annet er bilkjøring hele veien, med ferge Oslo – Kiel alternativt Gøteborg – Kiel.
Treningen blir i LSK regi og vi må regne med å stille med hjelpetrenerfunksjon i foreldregruppa.
Praktisk gjennomføring og gruppeinndeling blir anpasset til gruppenes størrelser og ferdigheter.
Opplegget passer for løpere i U12 og eldre, men vi tilpasser også for småsøsken som er med.
Prisen på hotellet er ca €52,- per døgn for voksne, og ca €43,- per døgn for barn. Turist skatt (ca
€1,50 per natt) kommer i tillegg. Prisen for barn gjelder ikke når ett barn bor sammen med en voksen i dobbeltrom (da er det voksen pris på begge).
Prisen inkluderer helpensjon med frokost, lunsj niste og tre retters middag.
Sonnleiten er en familiedrevet enklere hotel med god service og fin beliggenhet i landsbyen Lanersbach. Georg&Co sender et ¨Willkommen zu Sonnleiten¨ til hele Lillehammer gjengen!
Det går buss fra hotellet til Dalstasjonen i Hintertux (ca 15 min bussreise). Buss er inkludert i heiskortprisen. Alternativt bruker vi biler for å ta oss opp til breen.
Heiskort koster €46,00,- per dag for voksne. Heiskortene for løperne vil bli sterkt subsidiert av vår
fantastiske grensponsor CC Gjøvik Eiendom dersom vi er mange nok utøvere. Heiskort for utøvere
koster €101,00 for barn. Vi bestiller heiskort samlet innen vi drar ned. Det er også heiskort 4 av 6
dager og 5 av 7 dager. Dette passer for foreldre som ønsker færre dager på ski. Totto legger ut for
heiskort. Dette blir fakturert i etterkant av samlingen.
Opplegget passer godt for familier, og det finns mye å finne på i Zillertal i tillegg til skikjøring (vandring, shopping, bad etc.). www.zillertal.at
Klubben dekker kostnadene for trening og ordner transport av utstyr (primært ski) fra Lillehammer
til Lanersbach tor.
Påmelding senest den 25.juni. Spørsmål kan rettes til Totto på telefon +47 938 73 691 eller på epost totto@lillehammer-skiklub.no
Klikk deg inn her for å se video fra tidligere år
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