
INVITASJON 
INVITASJON 

TIL ÅPEN JENTESAMLING

TIL ÅPEN JENTESAMLING

I HALDEN!!!
I HALDEN!!!

Kvinnesykling i Norge og internasjonalt er på vei opp, men det er fortsatt en stor forskjell i antall  
gutter og jenter som deltar i sykkelsporten.  Gutta er i overtall. Det er også et stort flertall av menn 
som har lederstillinger, dommerverv, trenerjobber osv. innen sykkelsporten. 

Jeg har selv vært en del av sykkelsporten, og norsk kvinnesykling, i over 15 år og jeg har hatt  
utrolig mange gode opplevelser på sykkelsetet, i sykkelmiljøet og i den internasjonale sykkelverden. 
Nå ønsker jeg at enda flere jenter skal finne veien til sykkelsporten slik at flere jenter kan få kjenne 
på gleden av å komme seg ut på en sykkel og være en del av et sykkelmiljø.   
 
På en sykkel kan du få utfordret deg selv fysisk på det nivået du selv ønsker(og vil du virkelig ta deg 
ut, så vil jeg påstå at det er en av verdens råeste idretter) og det er også en veldig sosial,  
litt jålete og veldig inkluderende sport! Derfor skal vi nå arrangere en ren jentesamling for  
alle jenter som er interesserte i å bli bedre kjent med denne sykkelverden og for jenter  
som allerede er en del av sykkelsporten. Alle er velkomne uansett om du har ambisjoner  
om å bli den nye verdensmesteren i sykling eller ønsker deg en ny hobby.  

Samlingen vil bli holdt i Halden over to dager hvor det vil bli holdt foredrag om sykkelsporten, dere 
vil bli bedre kjent med de ulike typer sykkelgrenene, om hvilke muligheter det fins for jenter i form 
av aktiviteter og grupper i sykkelklubbene, og så vil det selvfølgelig bli morsomme aktiviteter både 
innendørs og utendørs i festningen. I tillegg til at vi skal kose oss med god mat, bli bedre kjent og det 
er mulighet for overnatting på hotellet for de som ønsker det. 

For hvem: - ALLE jenter i aldersgruppen 12-20 år

Hva er det: - En åpen jentesamling for unge jenter som er nysgjerrige på sykkelsporten  
  - For jenter som allerede er en del av sykkelsporten 
  - For jenter som ønsker seg en ny sporty og sosial hobby.  
  - Samlingen arrangeres av Halden CK med Emilie Moberg, proffsyklist landevei,  
    og Ingrid Bøe Jacobsen, VM-medalje i terrengsykkel, som initiativtakere

Hvor/når: - Fredriksten Hotell og festning i Halden fra fredag kveld 20. mars til lørdag 21. mars

PÅMELDING / PÅMELDINGSFRIST:

Send ditt navn og alder til emilie_moberg@hotmail.com innen senest fredag 6. mars  slik at vi skal 
kunne greie å planlegge mat og aktiviteter.

Samlingen er HELT GRATIS, takket være våre gode  Samlingen er HELT GRATIS, takket være våre gode  
samarbeidspartnere som angitt på baksiden!!!samarbeidspartnere som angitt på baksiden!!!

For fullstendig program, se baksiden



PROGRAMPROGRAM

FREDAG 20. MARS:

17:30  Oppmøte på Fredriksten Hotell – Velkommen, med enkel servering (frukt, snacks) 
 18:00-19:00 Foredrag med proffsyklist Emilie Moberg og VM medaljør Ingrid Bøe Jacobsen om deres 
  vei fra ung syklist til profftilværelsen  
19:00-19:30  Heidi Stenbock-Haakestad og Anne Mette Røsstad (leder Halden CK) forteller om  
  hvordan det er å trene unge jentesyklister og hvilke muligheter/fellestreninger/grupper/ 
  ritt/aktiviteter som sykkelklubben tilbyr til jenter som ønsker å sykle  
19:30-20:30  Gruppeaktiviteter innendørs  
20:30   Middag på Fredriksten Hotell 

LØRDAG 21. MARS:

09:30-10:45 ”Bli bedre kjent med sykkelsporten” - representanter for alle sykkelgrenene vil gi et  
  innblikk i deres gren og svarer på alt dere lurer på. Følg med, det vil bli Kahoot etterpå:)
11:00-11:30 Rittdirektør for Ladies Tour of Norway - Roy Moberg forteller om Norges største eliteritt 
  for kvinner 
12:00   Lunsj på Fredriksten Hotell
13:00-15:00  Bootcamp i festningen. Forbered dere på utfordringer av alle slag med fokus på  
  samarbeid i grupper. Husk klær til å være ute i all slags vær. PS! Det blir fine premier:)  
16:00-17:00  Oppsummering og premieutdeling 

Håper så mange jenter som mulig har lyst til å delta på denne sosiale introsamlingen for vårt 
jenteprosjekt i Halden. Vel møtt:) 

Sykkelhilsen fra Emilie Moberg og Halden CK

Våre samarbeidspartnere:

FREDRIKSTEN
HOTELL

OVERNATTING/TRANSPORT:

For de som evt. ønsker overnatting, kan dette bestilles på egenhånd på Fredriksten Hotell :  
www.fredrikstenhotell - post@fredrikstenhotell.no - tlf. 69 02 10 10.  
Oppgi koden ”Jentesamling Halden” når du bestiller for å få en hyggelige pris.
For de som vil reise kollektivt, så kan man ta toget til Halden, og så ordner vi transport fra togstasjonen 
og opp til festningen. Gi beskjed om dette ved påmelding i så fall.


