
VELKOMMEN TIL JENTESAMLING I JANUAR 2021 
Jenteprosjektet inviterer alle damer født 2004 og tidligere til vår årlige jentesamling! 

HOLD AV DATOENE – MELD DEG PÅ TIDLIG! 

 

Hvem: 

Samlingen er som i fjor 2-delt:  

❖ Eldste junior (f. 2001) og senior fra onsdag 13.januar til søndag 17.januar.  

❖ Yngre junior (f. 2004-2002) fra fredag 15.januar til søndag 17.januar. 

PS: Damene tilknyttet alle landslagene våre vil delta på samlingen :)  

 

Sted: 

Årets samlingssted vil være på Ilsetra Hotell, Hafjell (Innlandet). https://www.ilsetra.no/ 

 

Her vil alle bli innlosjert i leiligheter m/stue, bad og 2 soverom. På grunn av korona-hensyn vil det kun bo 2 utøvere i 

hver leilighet (alle har eget soverom).  

 

Hotellet vil sørge for fullpensjon m/frokost, sportslunsj og sportsbuffet til middag.  

 

«Ilsetra Hotell ligger midt i løypenettet i Hafjell og Øyerfjellet er en del av Hafjell-Nordseter-Sjusjøen-Øyerfjellet 

skiområde. Med mer enn 300 kilometer oppkjørte langrennsløyper er det mye å velge i. I tillegg kan du på Ilsetra 

Hotell nyte et utendørs-basseng som er åpent året rundt! Det holder 28 grader og befinner seg rett utenfor hotellet. I 

tilknytning til bassenget finner du et eget bygg, som inneholder både steam- og tørrbadstue. Er du også klar for en 

trimøkt, kan du – i tillegg til kilometervis med langrenns- og sykkelløyper benytte deg av vårt hyggelige og velutstyrte 

trimrom.» 

 

Reise/Transport:  

Nærmeste togstasjon er «Hunderfossen» nord for Lillehammer. Her vil Jenteprosjektet sørge for felles busstransport 

opp til hotellet (ca. 20 min kjøring). Bussene vil hente på følgende togavganger: 

 

Fra sør (Oslo – Gardermoen – Hamar - Lillehammer – Hunderfossen).  

❖ Onsdag 13.januar: Ankommer Hunderfossen kl. 18.23. 

❖ Fredag 15.januar: Ankommer Hunderfossen kl. 18.23. 

 

Fra nord (Trondheim – Oppdal – Otta – Ringebu – Hunderfossen): 

❖ Onsdag 13.januar: Ankommer Hunderfossen kl. 19.49. 

❖ Fredag 15.januar: Ankommer Hunderfossen kl. 19.49. 

 

Hjemreise søndag 17.januar:  

❖ Sørover: Avreise Lillehammer (NB!!) kl. 17.07.  

❖ Nordover: Avreise Hunderfossen kl. 16.22. 

 

Egenandel for samlingen er: 

❖ 1750,- for fredag til søndag.  

❖ 2750,- for onsdag til søndag. 

Beløpet dekker overnatting, fullpensjon, buss tur/retur togstasjonen og kostnader for ledere/trenere. Faktureres via 

klubbene i etterkant av samlingen. 

 

Påmelding via Eventor: Meld deg gjerne på tidlig, så jeg lettere kan se hvor mange vi blir! Deltakerbegrensning på 

ca. 50 stk. Første-kvinne-til-mølla-prinsippet.  

https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3751 
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