
Tirsdag den 28/1 er til fri disposition 

men der er rigtig mange TILBUD!



Skileg: kl. 10-11 (børn 0-8 år)



Instruktion kl. 10-11:30 
Børn 9-12 år, Ungdom 13-17 år, Voksne

ALLE FÅR DERES ØNSKER OPFYLDT



Skicross-bane



Kom om prøv skiskydning i 
kælderen (laser-geværer) fra nu…



Lektiecafé kl. 15-15:45
v/Anne-Mette Jansen



Lagkagedyst

DM langrend 2020



Tid og sted

• Tirsdag kl. 16.00 (præcis!)

• I garagekøkkenet



Hold

• 10 hold af 6-10 personer
– skal inddeles på 
forhånd

• Listerne hænger på 
opslagstavlen i
pejsestuen, og tages ned
tirsdag middag

• Hold hvor alle deltagere
er under 10 år må have 
1-2 voksne hjælpere med



Regler
• Alle hold skal lave en lagkage af de udleverede

råvarer

• Man har 1 time til opgaven, aflevering senest
17.15

• Lagkagen skal transporteres til Fjeldstuen hvor
den bedømmes

• Bedømmelseskriterier:

1. Kreativitet / fantasi

2. Udførsel / Teknik

3. Smag



Råvarer til hvert hold

Alle får udleveret

• 1 pakke lagkagebunde

• 3 dl kagecreme

• ½ l piskefløde

• ½ pk flormelis



Andre råvarer

• Står på bordene når I kommer

• Fælles ting (farver til glasur, redskaber mv) er på disken i køkkenet

• Man må gerne bytte ingredienser! 



HUSK!

• Ingen sko indenfor (tag gerne
hjemmesko med)

• Alle vasker fingre inden start

• Alle rydder op på eget bord

• Alle på 13 år og derover hjælper
med fælles oprydning og opvask



Dialogmøde med Danmarks Skiforbund
kl. 16-17

• Hvem er Skiforbundet, og hvad sker der i øjeblikket i DSkiF?
o 4-årig strategiaftale

o Succeshistorier i klubberne

o FIS og DSkiF

o Struktur og rollefordeling

• Langrend i Danmark

• Forslag til struktur for talentudvikling & DIALOG 

Kenneth Bøggild, 

Administrationschef

Anne Boye-Møller, 

Bestyrelsesmedlem, Langrend

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fskiforbund.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2FIMG_1912-150x150.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.skiforbund.dk%2Fde-ansatte%2F&docid=o0nN60iYG7o8gM&tbnid=Qb2jxadXYT0lEM%3A&vet=10ahUKEwi0gZrunKTnAhWHw6YKHQJoCVwQMwhNKAYwBg..i&w=150&h=150&bih=766&biw=1707&q=kenneth%20b%C3%B8ggild&ved=0ahUKEwi0gZrunKTnAhWHw6YKHQJoCVwQMwhNKAYwBg&iact=mrc&uact=8


Sauna-gus for voksne 
kl. 17:15-17:45 (tilbydes også torsdag)



Lodtrækningspræmier for børn op til 14 år 
Allerede kl. 19-19:30 



Smag på lagkagerne 
efter kåring af 

vinderne!
Kl. 19:30-20:00



Vejret



Vejret



Dagsprogram


