
VELKOMMEN TIL 

CAMP Jar 
2017



Velkommen til Camp Jar 2017 
Vi inviterer til spennende trening i Jar ishall. Vi tilbyr 

variert trening på is, og morsomme off-ice aktivi-

teter. Tilbudet gjelder for alle nivåer.  ”Jar er et strøk i 

Bærum. Det er lokalisert like vest for Lysakerelven som 

utgjør grensen mellom Oslo og Bærum.”



Uke 32:  Fra søndag 06.08. - fredag 11.08. 
Uke 33:  Fra søndag 13.08. - fredag 18.08.(kveld) 

Istrening 3 X 45 min. søndag til torsdag 
Istrening 2 X45 min. fredag
Barmark 45 min. Søndag-torsdag 

08:00-18:00 søndag til torsdag 
08:00-14:00 fredag (uke 32)
17:00-22:00 fredag ( uke 33)

Susanne L. Torgersen (uke 32 og 33)
Anna Pushkova (uke 32 og 33)
Berit Steigedal (uke 32)
Hilde Aaby (uke 32)
Dan Simion friidrettstrener (en periode)
Christer Tornell koreograf (uke 32 og 33)

Vi er behjelpelige med informasjon når det gjelder    
overnattingsmuligheter i nærområdet. Ta gjerne kon-
takt for nærmere informasjon. 

Det blir servert varm lunsj hver dag. Brødmat og frukt 
vil være tilgjengelig på kjøkkenet på formiddagen/et-
termiddagen

Periode 32  Foredrag: Antidoping
Periode 33   Foredrag: Sunn jenteidrett

Salg av kunstløp utstyr 
Gjennomkjøring av program for dommere. Tilbud for 
alle konkurranseløpere

En uke 4450 kr,- (inkludert påmeldingsavgift 1500 kr)
To uker 8900 kr,- (inkludert påmeldingsavgift 3000 kr)

Tidspunkt:

Treningstilbud:

Treningstider:

Treningsteam:

Innkvartering:

Mat og kosthold:

Vi tilbyr:

Pris:



Påmelding:

Kontonummer:

Påmeldingsavgift: 

Forsikring:

Skjer elektronisk, senest 1.mars.
Har du spørsmål ta kontakt campjar@gmail.com, 
Susanne L Torgeren 930 94 066
Anna Pushkova 99 47 33 72

3260. 04. 43525
Merk betalingen med navn på utøver

En periode 1500 kr,-             Restbeløp 2950 kt,-

To perioder 3000 kr,-           Restbeløp 5900kr,- 

Restbeløpet for leiren skal betales senest 1.mai. 

Ved påmelding skal påmeldingsavgiften betales for å 
sikre seg plass. Siste frist for påmeldingen er 1.mars. 
Påmeldingsavgiften er bindende og refunderes ikke 
ved sykdom/skade. Bekreftelse på plass til leiren kom-
mer etter at påmeldingsavgiften er gått ut. Påmelding-
savgiften refunderes kun hvis det ikke tildeles plass på 
leiren.

Ved betaling etter fristen 
påløpes et gebyr på 500 kr. 
Ved sykdom eller skade må do-
kumentasjon foreligge for å få 
tilbakebetalt leiravgiften. 

Alle løpere som skal være med 
på leiren må ha betalt NSF lisens 
eller ha privat forsikring.

Hilsen

Anna & Susanne




