ET SISTE INFORMASJONSSKRIV FØR ÅRETS
MILJØSAMLING I SÄLEN
21. – 23. OKTOBER 2016
HELGENS PROGRAM:
FREDAG: Avreise fra rutebilstasjonen Rena sentrum kl. 17:00. Møt opp i god tid, det er mye
bagasje som skal på plass ettersom bussen er full. (Det blir en kort stopp på Statoil i Trysil for
eventuelle dobesøk.)
Ankomst i Sälen forventes rundt kl 20:00. Her blir vi møtt av arrangementsgruppa ved
parkeringsplassen til Kopparbyen. Mens de voksne sjekker inn på hyttene, serveres det
nytrekte pølser til de yngre (jada, det vil være pølser også til de voksne etterpå...)
LØRDAG: Medbrakt frokost på hyttene.
08:30
Felles fotografering
08:45-10:30
Treningsøkt I
Gr 4-5
09:00-10:30
Treningsøkt I
Gr 1-3
Tilbake på hyttene, dusjing/skifte av klær og litt mat
11:30-13:30
Handletur i Sälen sentrum. Vi benytter bussen og privatbiler.
14:30-16:00
Treningsøkt II
Alle grupper
Fellesøkt fra fra kl 15:15
16:30-19:00
Badeland Experium
19:30Felles middag på O'Learys

SØNDAG: Medbrakt frokost på hyttene.
09:00
Felles langtur for alle grupper
Ca 12:00
14:00

Tilbake på hyttene, dusjing og litt mat
Vask og utryddig på hyttene
Avreise fra Sälen

16:00

Forventet ankomst Rena

DETTE MÅ DU HA MED:
 Husk klær etter vær!
 Treningsklær og joggesko, gjerne to skift hvis muligheter for det.



Lue/votter/buff (viktig ettersom vi nærmere oss november, og søndag er det
topptur!)
 Drikkeflaske, belte eller sekk
 Gruppe 4 og 5 tar med rulleski for skøyting hvis de har samt elghufsstaver
(korte)
 Sovepose eller laken, pute- og dynetrekk
 Håndkle/toalettartikler
 Badetøy (for de som vil prøve badelandet ”Experium”)
Ta også med vaskemiddel som trengs til rengjøring av hytter, da vi har erfart at det er
dårlig med det på de fleste hyttene. Pulver til oppvaskmaskin er også lurt å ha med.
PROVIANT:
Alle må medbringe mat og drikke til kveldsmat fredag samt frokost/lunsj lørdag og søndag.

FELLES BESPISNING:
Lørdag kveld, kl. 19.30, er det bestilt middag til alle på Oleary´s, som ligger rett ved siden av
Experium. Da serveres det Hamburgerbuffé til en pris av 140,- for voksne og 99,- for barn
t.o.m 12 år.
(Liste med navn og barnas alder er levert til restauranten. Etterfaktureres i henhold til
bestilling.)
BADELANDET EXPERIUM:
Navneliste og alder på alle som har forhåndsbestilt bading ligger i kassa. Si at du står på Åslia
skilag sin liste. God fornøyelse! (Etterfaktureres i henhold til bestilling.)
 Voksne:
140, Ungdom 8-15: 116, Barn 3 – 7:
68,Vil du vite mer se www.experium.se for flere detaljer.
BUSS OG OVERNATTING:
De voksne betaler kr 200,00- pr person for bussturen. Evt. foresatte som ikke er medlem av
Åslia, må i tillegg betale kr 200,00 for overnatting. Dette kommer på samlefaktura til hver
husstand sammen med betaling for eventuelt felles middag og bading.
GRUPPEINNDELING OG HOVEDANSVARLIGE:
Gruppe 1
6-8 år
Henriette Melsom
Gruppe 2
9-10 år
Aslak Overland
Gruppe 3
11-12 år
Ingunn Løvik
Gruppe 4
13-14 år
Jan Olav Andersen
Gruppe 5
15Ragnhild Bolstad
Triatlon
Jan Olav Andersen/Ragnhild Bolstad

NB: HUSK ÅRETS TV-AKSJON!
Årets TV-aksjon er dedikert til Røde Kors. 23. oktober skal over 100.000 bøssebærere besøke
alle husstandene i Norge. Det som samles inn skal gi over to millioner mennesker livsviktig
hjelp. Pengene skal sørge for mat, vann, medisiner og trygghet for de som bor i områder med
krig og konflikt.
Åslia Skilag har med egen bøsse til Sälen, husk kontanter!
Du kan lese mer om årets TV-aksjon her.

OVERSIKT FOR FORLEGNING PÅ HYTTER PUBLISERES MEDIO UKE 42 DA VI VENTER PÅ
TILBAKEMELDING PÅ HVILKE HYTTENR VI SKAL HA.
DA HÅPER VI ALLE HAR FÅTT SVAR PÅ DET DE LURER PÅ, OG AT ALLE ER KLARE TIL AVREISE
FRA RUTEBILSTASJONEN
KL. 17.00 FREDAG 21. OKTOBER!

VI SER FREM TIL EI SUPERSOSIAL HELG, MED GOD TRENING OG MYE LEK OG
MORO
STYRET I ÅSLIA ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL SÄLEN!

