
 

 

OSK SUMMERCAMP 2019  

FUNSKATE/BEGYNDER  
 

 

 

 

 



Velkommen til OSK Summercamp 2019 
 

Camp Uge 1: 17/7-21/7 2019 

Camp uge 2: 23/7-27/7 2019 

 
 Den 22/7 er der kun private lektioner (husk ispas). 

Der er istider dagligt mellem kl. 8:00 og 21:00. 

 

Camp-træning 
 

Campen inkluderer 2 gruppetræninger hver dag, plus off-ice træning. 

Bemærk private lektioner og programlægninger er ikke inkluderet i camp prisen 

 

Lektioner 
 

Lektionspris enetimer: 300 kr.  
Hvis flere løbere deler en enetime, så deles udgiften til træneren. 

 

Ispas: 75 kr./lektion 
 Alle skal have eget ispas til hver lektion, også selvom man deler træneren. 

 

Det er muligt at købe lektioner/ispas, uden at deltage i selve campen. 
OBS! Planen for lektioner udsendes først efter tilmeldingsfristen er udløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priser 
 

  Earlybird-billet  

 KUN 1500 kr./uge 
Spar 375,- 

 

Bemærk for at benytte sig af earlybird tilbuddet skal betaling og tilmelding ske senest 20. april 2019 

 

 

Camp pris: 1875 kr./uge 

Dagspris: 375kr./dag 
 

 

Både uge- og dagsprisen er inkl. morgenmad og frokost. 

Som funskateløber og begynder er det muligt at tilmelde sig på enkelte dage i begge uger. 

 

Deadline for tilmelding og betaling er 1.juni 2019 

 

 

Betaling 
 

Betaling for camp og ekstra ispas afregnes online på: 

http://odense-skoejteklub.dk/Aktiviteter/Sommercamp2019.aspx 

 

Konto overførsel til OSK’s konto: 

Reg. nr. 9219 kontonummer 2190011723 

Vær venlig og notere løberens navn ved betaling af camp og/eller ispas. 

 

OBS! Tidsplanen for træning laves først efter tilmeldingsfristen når antal løbere er kendt. 

  

http://odense-skoejteklub.dk/Aktiviteter/Sommercamp2019.aspx


Tilmelding 
 

Tilmelding sker online via linket nedenfor: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXK5lvz-Q00BkBkPMu-zjTpkimcnXcCvZ20b6hmAODHKF5KQ/viewform?usp=pp_url 

 

Tilmeldingen gælder først når betalingen er sket. 

Tilmelding og betalingen er bindende. Er løberen skadet (lægeerklæring kræves) refunderes 75% af beløbet. 

Evt. aflysning skal ske inden campstart på sekretaer@odense-skoejteklub.dk 

 

(Bemærk venligst at man ved tilmelding samtidigt accepterer at der kan blive taget situations billeder eller 

video af løberne og at dette kan blive brugt i reklameøjemed.) 

 

Der er et antal begrænset pladser på summercampen og det vil derfor være efter først-til-mølle-princippet. 

 

Mad 
 

OSK vil fra campstart (onsdag d. 17/7) tilbyde salg af mad til løbere og familie. Morgenmad, frokost og 

aftensmad samt diverse snacks. Frokosten vil igen i år være buffet med salat, pasta, brød og kylling mm. 

Måltiderne er hjemmelavede og serveres i hyggelige omgivelser i Pucken. 

Morgenmad og frokost er inkluderet for løbere på Funskate-/begyndercamp’en. 

 

Faciliteter  
Udover servering af mad bruges Pucken til film visning, spille spil og hygge. 

 

 

 

mailto:sekretaer@odense-skoejteklub.dk


Forbehold for ændringer 
 

OSK forbeholder sig retten til at foretage ændringer i forbindelse med campen. 

 

Ansvar 
 

Deltagere skal selv sørge for forsikring. OSK er ikke ansvarlig for tyveri, skader og lignende der måtte opstå 

på campen. 

 

Overnatningsmuligheder 

 

Fællesrum 

Der er mulighed for overnatning i fællesrum i hallen. Liggeunderlag, sovepose mm. medbringer man selv.  

 

Pris pr. person, pr. nat er 50kr 
 

Betaling for denne type overnatning foretages på OSK’s hjemmeside: 

http://odense-skoejteklub.dk/Aktiviteter/Sommercamp2019.aspx 

 

Der er også mulighed for at benytte følgende tilbud 

Vandrehjem:  

Danhostel Odense – Kragsbjerggaard: Man kan overnatte på hostel med 10% for campdeltagere. Man skal 

selv medbringe linned eller leje dette. Kontakt os for rabatkoden. Opholdet betales på vandrehjemmet: 

https://www.odv.dk/ 

 

Grand Hotel: Vi har forhandlet en fordelagtig pris på overnatning på et af byens bedste hoteller. Kontakt os for 

at få udleveret rabatkode, hvis I er interesserede i denne overnatningsform. 

 

Cityhostel ved banegården: http://www.odensedanhostel.dk/ 

 

Camping: http://www.blommenslyst-camping.dk/camping_eng.htm 

http://odense-skoejteklub.dk/Aktiviteter/Sommercamp2019.aspx
https://www.odv.dk/
http://www.odensedanhostel.dk/
http://www.blommenslyst-camping.dk/camping_eng.htm


Trænere på campen. 
 

 

Stanislav Vederskiy 

 

 

Dasha Podtelejnikova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vi glæder os til at se jer i Odense sommer 2019 

Dasha har 16 års erfaring som skøjteløber, og har 2 gange  

vundet Danmarksmesterskaberne. Hun er uddannet teknisk 

specialist, og har trænererfaring fra Herning og OSK 

Stanislav har siden August 2018 været cheftræner i OSK. Før han kom 

til Odense har han de sidste 20 år turneret med diverse isshows. Han 

har bl.a optrådt med Kiev Ballet-on-Ice, Circus-on-Ice, Disney-on-Ice 

and Holiday-on-Ice i en lang årrække. De sidste 6 år turnerede han med 

sin kone Viktoriya Maksyuta, som parløbere. 

  


