
 

 

 

 

Til alle medlemmer, foreldre og utøvere i Fremad Hurdal. 

Vinteren er nå rett rundt hjørnet, og vi gleder oss til å komme i gang med skikjøring igjen!  
Som alle vet, har vi de siste sesongene måtte ha treninger i forskjellige bakker rundt om i 
Akershus, noe som har ført til lange reiseveier og færre utøvere som har fått stått på ski. For 
den kommende sesongen har vi derfor hatt som mål å få til flest mulig treninger i Hurdal, slik 
at unge i Hurdal kan få et godt treningstilbud også på vinterstid. 

Vi satte i sommer opp en arbeidsgruppe bestående av Trym Denvik og Tom Doknes som 
skulle se på løsninger for hvordan vi kan trene i Ski Hurdal også utenfor deres åpningstider i 
bytte mot dugnadshjelp i bakken, prepping av bakke eller lignende. Klubben har også sendt 
en trener på et 3 dagers driftkurs for å kunne starte heis og holde et skisenter åpent i håp 
om at dette kunne være en løsning. Dette kom dessverre frem at ikke var ønskelig for denne 
sesongen fra Ski Hurdal sin side, men vi kan få leie bakken for 12 000 kroner per kveld, slik 
som de 2 foregående sesongene. Dette har dessverre ikke klubben økonomi til per dags 
dato, men vi ser på løsninger for hvordan vi kan få inn disse pengene. For å kunne trene 3 
kvelder i Ski Hurdal en hel sesong (13 uker) vil dette koste 468 000 kroner. Det kom også 
frem under disse samtalene at vi ikke vil kunne holde organisert trening under deres 
ordinære åpningstider i helgene. Vi håper fortsatt å få til en løsning for å kunne holde 
skiskole i Ski Hurdal. 

For den kommende sesongen vil derfor treninger måtte gjennomføres i andre bakker, blant 
annet Kniplia, Varingskollen og Rambydalen. I tillegg til dette, vil vi i størst mulig grad ta i 
bruk skilekområdet en dugnadsgjeng har laget i Tømtebakken. Dugnadsgruppa har som mål 
å få åpnet skilekområdet i Tømtebakken for trening nå i løpet av Desember, men er avhengig 
av at været er på vår side. Skilekområdet i Tømtebakken vil ikke være åpent for annet en 
organisert trening i regi av Fremad. 

Info om oppstart av trening vil bli lagt ut på våre Facebook og hjemmesider nå før jul. 

Minner også om at det er mulighet for å være med på barmarkstreninger på mandager og 
torsdager i idrettshallen mellom 18:00 og 20:00. 


