
 

Mini-og Mellombasen 

I samarbeid med Skiforeningen.  

 
Inviterer til Skilek. 

Aktivitetsskolen har i flere år hatt skilek i samarbeid med Skiforeningen. Dette er den eneste 

foreldrebetalte aktiviteten vi har på Hasle. Det er muligheter for friplass, ta kontakt med 

Knut Lampe for mer informasjon innen 21. oktober 2016 kl. 1100. 

Barna får lære seg grunnleggende ferdigheter i ski via bl.a. lek og kurset er beregnet på de 

som ikke har så gode ferdigheter, men alle kan delta. 

Hva skilek/skiskole er? Det finner du mer om i informasjon i fra Skiforeningen på deres 

hjemmeside http://www.skiforeningen.no/ 

 

ALL påmelding og betaling skjer via Skiforeningen sin hjemmeside/link (se lengre ned). 

Aktivitetsskolen skal IKKE ha påmelding ifra deg. Vi får beskjed senere hvem som har meldt 

seg på og Aktivitetsskolens ansatte er med barna på skilek.  

 

Praktisk informasjon: 

 

Dager:   Onsdager  

Sted:   Skullerud  

Første gang:   18. januar 2017 – uke 3 

Siste gang:   15. februar 2017 – uke 7 

Antall ganger:  5  

http://www.skiforeningen.no/


Evt. Avlysning:  Hvis det skulle bli for kaldt etc. kan avlysing skje samme dag. Da vil den 

kursdag bli tatt igjen etter vinterferien. Se info som kommer i uke 2 i 

2017. 
Avreise ca.:   13.30 – barna hentes ca. kl 1300 i klasserommet. 

Tilbake ca:   16.30 med forbehold om trafikale hindringer. 

Treningstid:   1415-1530. 1 time og 15 min. 

Pris:    kr. 945,-. 

Transport middel:  Buss frem og tilbake. 

Matserving AKS: Barna får fiskekaker i lompe og vann før de drar. 

Utstyr:   Langrennsski, sko og ikke staver. Alt utstyr må merkes med navn. 

Viktig: Varme klær må medbringes. Vi oppfordrer at barna ikke har med seg 

sin egen sekk og drikke, men kler seg godt før avreise. Se for øvrig 

informasjon som kommer i uke 2 i 2017. 

Friplasser:  Søknadsfrist innen 21. oktober 2016 kl. 1100 til Knut Lampe. Enten pr. 

email eller telefon 23037423. NB! Gjelder kun de som har redusert 

oppholdsbetaling. 

Påmelding og 

betaling:  Det skjer via Skiforeningen sin hjemmeside – se linken her. 

   http://www.skiforeningen.no/barnasskiskole 

   Husk å velge HASLEAKS 

Første påmelding 17. oktober 2016 

Påmeldingsfrist:  1. november 2016 

Plasser:   45 plasser – "første man til mølla" prinsippet. 

Tilbud gjelder:  Alle barn – uansett hel eller halvdagsplass og som har plass på AKS i 

januar og februar 2017. 

Annet:   Mer informasjon kommer i uke 2 - 2017. 

Spørsmål: Rettes til leder av AKS, Knut Lampe, telefon 23037423 eller email 

knut.lampe@ude.oslo.kommune.no 

 

 

Med 

Vennlig hilsen alle oss på Aktivitetsskolen Hasle  

 

http://www.skiforeningen.no/barnasskiskole
mailto:knut.lampe@ude.oslo.kommune.no

