
 

   

 

 
 

Tirsdag 13. februar 2018 
 

Holtet videregående skole ønsker å 

arrangere en felles aktivitetsdag for hele 

skolen! 

 

Alle elever skal velge en aktivitet som de 

ønsker å delta på. 

 

De kan velge mellom følgende aktiviteter: 

 

Alt. 1 Alpint/snowboard på Tryvann 

Alt. 2 Aking i Korketrekkern 

Alt. 3 Langrenn i Nordmarka 

Alt. 4 Fottur 

Alt. 5 Skøyter 

Alt. 6 Svømming på Østfoldbadet 



 

   

 

Alt. 1: 

Tryvann: slalom, snowboard, twintip, snowblades, 

telemark, o.l. 

 
Oslo Vinterpark ligger på toppen av Holmenkollen, bare 

20 minutter fra Oslo sentrum. Oslo Vinterpark kan by på 

varierte utfordringer i hele 18 bakker og en fallhøyde på 

381 meter. Anlegget har 11 heiser. Lengste bakke 1550 

meter lang med en fallhøyde på 290 meter. De kan også 

tilby stor terrengpark og 2 halfpipes med internasjonale 

mål, 120 m lang og 170 m lang. 

 

Pris for heiskort kr.200,-  

Leie av utstyr: kr.200,-  

 

Det er også mulig å låne utstyr gratis på 

Skattekammeret. 

 

Det blir mulighet for noe instruksjon for de 

som ønsker det. 

 

http://www.tryvann.no/
http://www.tryvann.no/


 

   

 

Alt 2:  

 
Korketrekkeren 

Dette må være den morsomste akebakken i 

Oslo! Korken, som den også kalles, går fra 

Frognerseteren stasjon og ned mot 

Midtstuen. Korketrekkeren passer for hele 

familien og er tilrettelagt kun for aking.  

 

Du kan bruke egen kjelke eller leie hos 

Akeforeningen eller Skiservice. Leie av kjelke 

eller rodel koster ca. kr. 100,- 

 

Hjelm anbefales på det sterkeste. De har 

noe til utlån, men det beste er å ta med selv. 

 

 

 

 

Garantert moro i Korketrekkeren. 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.osloby.no/article477919_2.ece&ei=ALXAVO7uDcf9ygO-m4LICg&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNEGwnyejMsIDL3xz6uiyh0HQJv08A&ust=1422001761762366


 

   

 

Alt 3: 

Langrenn/skitur i Nordmarka. 

 
 

Møt opp for en deilig dag ute på ski i 

marka. 

Det blir muligheter for noe instruksjon. 

 

Ta gjerne med noe mat og drikke i 

sekken for å gjøre turen ekstra hyggelig. 

 

Denne aktiviteten er gratis. 

 

Det er mulig å låne utstyr på 

Skattekammeret (se egen info).  

 



 

   

 

Alt 4: 

Fottur i området rundt Frognerseteren 

eller Sognsvann. 

 

 

 

Vi ser for oss en tur i flott natur og 

hyggelig selskap. 

Eksakt sted for turen vil vi komme 

tilbake til. 

Vi satser på båltenning, mulighet for 

grilling og hygge. 

 

Denne aktiviteten er gratis. 



 

   

 

Alt 5: 

 

Skøyter 

 

 

 

 

 

Vi møtes på Frogner stadion for piruetter 

og luftige svev på skøyteisen. 

 

Det blir mulighet for noe instruksjon. 

 

Inngangsbillett kr. 40,- 

 

Skøyter kan leies for kr. 50,- 

 

Skøyter kan også lånes på 

Skattekammeret (se eget skriv). 

 

Hjelm = lurt 

 

 



 

   

 

Alt. 6: 

 

Svømming/bading på Østfoldbadet 

 

Vi reiser til Øsfoldbadet i Askim for en 

morsom og deilig dag i vannet. Her skulle 

det være noe for enhver smak. 

 

  
 

Prisen er ca. kr. 250 - 300 pr. 

elev.  Prisen inkluderer tog tur/retur og 

inngang. 

 

På denne aktiviteten må man betale på 

forhånd og påmeldingen er bindende. 

 



 

   

 

Påmelding: 

 

Skriv ut en klasseliste som det noteres ned 

elevenes påmelding på. 

 

Det er veldig viktig at alle skriver på hvilket 

alternativ man ønsker å delta på. 

 

Alt. 1 Alpint/snowboard på Tryvann 

Alt. 2 Aking i Korketrekkern 

Alt. 3 Langrenn i Nordmarka 

Alt. 4 Fottur ved Frognerseteren 

Alt. 5 Skøyter 

Alt. 6 Svømming på Østfoldbadet 

 

Påmeldingsliste må leveres til Thomas eller 

Camilla senest fredag 2. februar. 



 

   

 

 

Velkommen til Skattkammeret 

Skattkammeret er Kirkens Bymisjons utlånsentral der barn og unge 

opp til 18 år kan låne sportsutstyr gratis. I tillegg kan personer over 18 

år leie utstyret til en rimelig pris.  

Skattkammeret låner ut sportsutstyr både til sommer og vinter, og har 

blant annet langrenns- og alpinutstyr, snowboard, skøyter, fotballer, 

redningsvester, fiskeutstyr, skateboard, rollerblades og utstyr til SUP. 

Utstyret lånes i inntil én uke, eller etter avtale. Dersom du ønsker å 

låne utstyr kan du velge å melde deg inn i Skattkammerklubben eller 

betale et despositum på 100 kroner ved hvert utlån. Vi har ikke 

kortterminal, så husk å ta med deg kontanter. Det gjelder også for deg 

som ønsker å leie utstyr hos Skattkammeret.  
 

Skattkammeret holder til i Ullevålsveien 39 på St. Hanshaugen.  

Se hjemmesiden for åpningstider: 

http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Skattkammeret/  

Sjekk også facebooksiden: 

www.facebook.com/skattkammeret/  
 

 

http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Skattkammeret/
http://www.facebook.com/skattkammeret/

