
 

 

 

   
 

 

LEK OG LÆR MED OSS!  

Vi har gleden av å ønske velkommen til et 
aktivitetsområde for alle barn Lørdag 3. 
desember på Birkebeineren skistadion i 
forbindelse med World Cup i langrenn og 
kombinert! Hit kan du komme enten det er i 
regi av skole, skiklubben eller dine foreldre. 
Vi har aktiviteter og instruktører fra blant 
annet Gausdal Vgs som bidrar til masse 
moro!  

 
 
Landslagsløpere fra langrenn og kombinert kommer også innom arenaen for å 
hilse på, ta bilder og skrive autografer!  
 
Tid:  Lørdag 3.Desember fra 0900 – 1500 
Sted:  Birkebeineren skistadion, med muligheter for å se og heie på løperne.  
 
Hva trenger du? Bare deg selv, klær etter vær og for aktivitet! Vi har utstyret! 
 
Aktiviteter: 

 Nyutviklede og spennende 

skiaktiviteter med en matematisk 

vri testes ut!  

 Vi låner ut OneFoot ski og miniski 

 Quiz og premier fra Barnas 

Skiklubb og Sparebank1 

 Grilling med gratis pinnebrød så 

lenge lageret rekker 

 Varm saft 

 Ansiktsmaling 

 Egen storskjerm i arenaen  

 Kun 10 meter til WC-løypene hvor 

løperne fyker forbi 

 Masse deltakerpremier fra Sparebank1 og overraskelser undervegs i dagen! 

 



 

  

   
 

 
 
 
 
Pris? 
Det er selvfølgelig GRATIS å leke! OG det er GRATIS for alle under 18 år å komme 
inn på World Cup arenaen!  
For voksne koster inngangen kr. 100,- 
 
Hvordan komme hit? 
Det går skyttelbusser fra Lillehammer, vi skilter 
Aktivitetsområdet fra inngangen til arenaen og 
funksjonærene imøtekommer eventuelle 
spørsmål med et smil og god informasjon! 
 
Se informasjon om busser på 
www.wclillehammer.no 
 
Bakgrunn: 
 
Vi i Norges Skiforbund jobber nå sammen med 
Sparebank1 om et nytt og spennende langsiktig 
prosjekt med fokus på å gjøre ski tilgjengelig for 
alle! Vi vil skape  
en god og sunn hverdag. Fokuset spenner fra 
god helse og idrettslige verdier som varer livet 
ut og til sunn, enkel og trygg hverdagsøkonomi 
for alle. Vårt mål er at vi skal nå ut i alle kriker 
og kroker i Norge med prosjektet ila de neste 
årene og denne dagen på Lillehammer blir det 
et aldri så lite Kick-off! BLI MED! 
 
 
 
VI HÅPER Å SE DERE DER! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Skiforbund 
 
Emil Weber Gundersen 
Prosjektleder Norges Skiforbund 
Landslagstrener Marked NSF langrenn 
0047 915 58 284 
 
 


