
Skihelg på Hornsjø!!! 

20.03.2020 - 22.03.2020 

 

Ønsker alle Runnere velkommen til skihelg med hyggelig samvær på Hornsjø. 

Hornsjø er et rimelig hotell med litt enklere standard. Der menyen er satt og vi ordner vår 
egen fest med musikk i peisestua om kvelden.  

Vi er en gjeng på ca. 15-20 stk. som pleier å ta turen, men vi ønsker at flere Runnere, 
eventuelt med følge, blir med. 

Her er muligheter for lange og korte skiturer i flotte preppa løyper.  

Et bad og badstue etter turen. Litt vorspiel før middag, og hyggelig samvær utover kvelden, 
med mulighet for å få svingt seg. 

Opplegget er som følger:  

Ankomst fredag når det måtte passe.  

Det serveres middag ved 19-20 tiden. 

Så kos i peisestua.  

Lørdag: Frokost og smøring av matpakke.  

Diskusjon om turer og smøretips 😊 (her er smørestall). 

Så ut på tur aldri sur (rutevalg litt etter vær og vind og form). 

Etter skituren er det noen som ønsker en tur i bassenget og i badstua, mens andre slapper av.  

Så pleier det å bli litt vorspiel på et rom med høy stemning 😊. 

Ca. kl. 19-20 går vi til bords og får en fin 3 retters middag. 

Og så fortsetter kvelden i peisestua 😊. 

Søndag: Friske og raske til frokost. Når vi har fått i oss litt mat og væske er det atter mulighet 

for en flott skitur, mens andre velger en rolig formiddag. 



CA Kl. 14 blir det lunsj, før avreise.  

NB! Siden det spås smått med snø i lavlandet, er dette den perfekte mulighet for flotte 

skiturer i et fantastisk fint område 😊. 

Meld dere på til Merete på Merete.selvaag@dynea.com eller tlf. 938 26 209 innen 03.02.2020. 

Pris per person per natt er: 895 kr. +et lite tillegg for de som har rom alene.  

Skriv hvem du deler rom med eller om du vil bo alene ved på melding.  

Hornsjø ønsker at vi innbetaler et depositum Det er derfor ønskelig at alle som melder seg på 

samtidig betaler kr. 500,- til Romerike runners team Konto:1286 25 02386 Eller Vipps: 541030. 

Håper mange blir med på denne fantastiske skihelgen, og håper flere som ikke har vært med 

tidligere også blir med.  

Hilsen Helene og Merete 😊. 

PS! Lurer dere på noe så ta kontakt med Merete på Merete.selvaag@dynea.com eller  

tlf. 938 26 209.  
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