
 

Innbydelse for klassene U16, U18 og Senior til Treningssamling i Skien fra 
søndag 18 juli – lørdag 24 juli. 
 
Oppmøte er søndag 18.juli kl.1800 (starter med middag). Samlingen avsluttes lørdag 24juli kl.1300 
etter lunsj.  
 
Innkvartering blir på Hotel fritidsparken som ligger midt i Skien fritidspark. All info om Hotel 
fritidsparken og Skien fritidspark finner dere her: https://www.skienfritidspark.no/aktiviteter 
 
Dere innkvarteres i dobbel-, trippel og firemannsrom (innenfor gjeldende smittevernregler 18 juli). 
Alle måltider blir servert: frokost 07-09, lunsj 12-14 og middag 18-20 
 

 
 
Det er andre året vi gjennomfører sommersamling Skien og vi fikk gode tilbakemeldinger på 2020 
samlingen. Vi ønsker også i år å ha fokus på lagbåt og mikse lagbåtene på tvers av klasser og kjønn. I 
år blir denne samlingen også en Nordisk samling og vi ønsker at deltakerne som skal til Nordisk får 
padlet mye sammen i sine lagbåter. Snøsmelting og fritidsbåter er usikre kort også i år. Hjellevannet 
og Falkumelva blir våre hovedarenaer på vannet. I tillegg har vi hele Telemarkskanalen og padle på. 
Det blir lagt opp til mye lagbåt padling + annen treningsaktivitet på denne samlingen. 
 
For å klare å gjennomføre en samling av denne størrelse er jeg avhengig av at hver klubb kan stille 
med minimum en lagleder eller trener. Sender klubben din mer enn 10 utøvere, må dere ha to 
lagledere.   
 
Det er også mulighet for familier å reise til Skien i denne perioden. Ta kontakt med Sportssjef for å få 
de samme gode priser som NPF 
  

https://www.skienfritidspark.no/aktiviteter
https://www.google.no/maps/place/Hjellevannet/@59.2038984,9.5957095,15z/data=!4m5!3m4!1s0x4647213059de5723:0xa66d446912522bae!8m2!3d59.1988038!4d9.6007366
https://www.google.no/maps/place/Hjellevannet/@59.2038984,9.5957095,15z/data=!4m5!3m4!1s0x4647213059de5723:0xa66d446912522bae!8m2!3d59.1988038!4d9.6007366


 
 
 
Egenandel per utøver per dag er kr 750 og dekker følgende: 
Alle måltider (frokost, lunsj, middag) 
Overnatting i trippel- eller firemannsrom.  
Trening på HEIA treningssenter (styrke) 
 
Utgifter som ikke dekkes av egenandel på kr 750,-: 
Tilgang badeland kr 120 pp per gang 
Tilgang Aktivitetsparken 
 
Annen info:  
Det er 2km å gå/løpe fra Hotellet til hvor vi går ut/inn med kajakkene. I år er det ikke mulig å parkere 
der vi parkerte i 2020 ved kajakkene. Det bygges på den tomten. Vi har samme garasjen som i 2020 
til lagring av kajakker.  
Påmeldingsfrist er 23 juni 1159pm. 
 
Påmelding fra lagleder via RaceManager www.racemanager.no

 
 


