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Invitasjon til høstferieleir i Fyresdal 

Elite Ung, Konkurranse 1 & 2  

30. september – 6. oktober 2017 

 

Deltagere: Elite Ung, Konkurranse 1 & 2  

Trenere: Rolf Nordang (rolf@askersvom.no) og Per Irgens (perirg@online.no) 

Lagleder: Vi ønsker en kvinnelig lagleder (mamma) som kan være med denne uken. Det er 

helt mulig å dele opp uken mellom 2 personer, hvis det forenkler logistikken. Vi har mer enn 

30 mammaer så jeg håper jeg får mange ivrige svar. Først til mølla . Send mail til 

admin@askersvom.no 

Sted: 

Fyresdal kurs & leirsted i Telemark, http://fyresdalkl.no/ 

Fyresdal ligger mellom Nissedal og Setesdal med ca 1400 innbyggere.  23 mil kjøring, ca 3.5 
timer fra Asker. 

Reisemåte  

Buss 
UTREISE: Lørdag 30.september kl. 09:00 fra Asker Stasjon. Samling kl. 08:45. 
HJEMREISE: Fredag 6.oktober kl. 10:00 fra Fyresdal. Ca hjemkomst kl. 14:00. 
 

 

Overnatting  

Leiligheter i Fyresdal Kurs- og leirsenter (nede ved Fyresvatn) bestående av ett soverom med 

4 senger + 2 sove nisjer med en køyeseng i hver.  

Bespisning  

Matpakke til busstur lørdag. 
Frokost & lunsj handler vi inn til og lager selve i ett felles kjøkken. Middag får vi servert hver 
dag. 
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Trening 

 
Svømmehallen (25m basseng med 6 baner) ligger ca 10 minutter fra leilighetene. 
Det blir 10 svømmeøkter i løpet av uken og første økt er tidlig på morgenen (hvilket betyr at 
det blir tidlige kvelder). Noen av øktene skal vi trene sammen med Fyresdal SK, men de aller 
fleste øktene har vi hele bassenget for oss selve. Det vil også bli en del landtrening – både 
inne og ute. 
 
 
Ta med 

Varmt tøy (lue, votter, varm jakke til tidlige morgener), treningstøy (til svøm og landtrening 

både inne og ute), vannflaske, Asker T-skjorte, Asker badehette, matpakke til bussreisen, 

spill, sengetøy og håndklær. 

Restitusjonsboller! Se vedlagt oppskrift på siste side. Vi ber alle ta med 20 boller hver. De vil 

bli spist direkte etter hver økt. Hvis det er noen som ikke får dette til kan dere gi beskjed til 

Rolf. 

 

Påmelding 

Vennligst send påmelding til admin@askersvom.no senest 10. september. 

 

Betaling  

Egenandel er fakturert deltakerne: 3 500 kr  

 

Viktig: 

Vi må be om at foreldre holder utøvere hjemme som er syke/dårlige ved avreise.  

Asker Svømmeklubb kan ikke refundere egenandel ved sykdom. Det er derfor viktig at 

barnet ditt har reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse. Barn er vanligvis dekket av 

foreldrenes reise/avbestillingsforsikring. 

Dette er en leir/stevne hvor vi representerer Asker Svømmeklubb. 
God oppførsel og kameratskap er en selvfølge! 
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RESTITUSJONS BOLLER 

 

CA 20 BOLLER (HVER BOLL ER CA 110 G) 

 

 

0,5 KG HVETEMEL  
 
0,25 KG GROVT SAMMALT HVETE 
 
0,25 KG GROVT SAMMALT RUG 
 
0,8 L VANN/MELK 
 
0,9 DL GOD OLIVENOLJE  
 
25G GJÆR 
 
0,5 TS SALT 
 
1,25 DL HONNING 
  
150 G ROSINER 
 
0,5 DL SOLSIKKEFRØ 
 
1,5 DL GROVHAKKEDE MANDLER, VALNØTTER og/eller HASSELNØTTER 

 
 

HEV TIL CA DOBBEL STØRRELSE OG STEK I 200-225 GRADER TIL BOLLENE ER GODT BRUNE  
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