
 
 
 
Ansvarlige som bor sammen med gutta hele helgen: 
 
Stine Fossum Wenger  Mobil 91 15 96 82 
Tore Stokke    Mobil 95 00 11 30 
 
 
Påmeldte gutter - 17 stk 
 
Ådne, Herman, Vetle, Martin S, Henrik S, Kristoffer B, Jørgen, Martin V, Sigbjørn,  
Kristoffer S, Daniel, Magnus, Sindre, Kristoffer S, Sander, Thomas, Oliver  
 

Transport 
Vi kjører flere biler opp til Hamar. De som ikke har mulighet til å kjøre opp fredag, kan avtale 
og sitte på med følgende. Avreise-tidspunkt er ikke avklart ennå. Kommer med nærmere 
informasjon til uken. 
 
Tore Stokke plass til 3 
Stine Wenger plass til 3 
Hege Kallfoss Skovereng Plass til 2 ? 
Thomas Sann Plass til 2  
Johnny Eriksen Plass til 2 ? 
Ann Krystelle Norkyn til 3 ? 
 
 

Retningslinjer  
 
Mat 
Ved fysisk aktivitet er det viktig å fylle på med nok og nyttig mat og drikke.  Spillerne får 
kveldsmat fredag, frokost, lunsj og middag lørdag, og frokost og lunsj søndag.  Hver enkelt 
spiller må sørge for å spise sunn mat og drikke rikelig med vann mellom disse måltidene. 
Spillerne får frukt mellom kampene. (Hege KS). 
 
Søvn 
For å kunne spille gode kamper, må alle få sove godt.  Vi må ta hensyn til hverandre og de 
andre som bor på skolen.  Vi forholder oss til reglene som er på skolen vi bor på.  Klokka 
23.00 skal alle være i soveposen sin, og 23.30 er det absolutt ro. 
 
Aktiviteter 
Hvis kampoppsettet tillater det, ønsker vi å ta en fellestur til Ankerskogen Svømmehall.  Husk 
badeshorts! 
 



Sosialt samvær 
De foreldrene som er på plass fredag, forsøker å samles til felles måltid på kvelden. 
Pizza eller grilling for både spillere og foreldre lørdag kveld? 
 
Kampene 
Fotball er gøy. Foreldrene oppfordres til å samles og bidra med positiv støtte og heiarop fra 
sidelinja. 
 
 

Overnatting 
 
Vi skal bo på Solvang Barneskole, Haugliveien 1,  2300 Hamar 
    
Alle måltider spises i Ankerskogen Tennishall! 
Det finnes to unntak: 
- kveldsmat fredag deles ut ved innsjekk på Briskeby Stadion. 
- middag lørdag serveres på aktivitets - / konsertområdet. 
 
Deltakerkort skal vises frem ved bespisning. 
De som ikke viser gyldig kort til hvert enkelte måltid vil bli avvist i kontrollen. 
 

Tidspunkt for måltider er som følger: 
  

 Fredag - kveldsmat fra kl 17:30 til kl. 22:00.  

(deles ut på Briskeby Stadion ved innsjekk) 
  

 Lørdag - frokost fra kl. 06:30 til kl. 09:30. 

 Lørdag - lunsj fra kl. 12:00 til kl. 15:00 

 Lørdag - middag fra kl. 18:30 til kl. 21:30 (foregår på aktivitets - konsertområdet).  
  

 Søndag - frokost fra kl. 06:30 til kl.09:30 

 Søndag - lunsj fra kl.12:00 til kl. 15:00 

 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
VILLEDENDE PAKKELISTE 
 
Overnatting 
Sovepose 
Liggeunderlag 
Hodepute (?) 
Toalettmappe (tannbørste, tannkrem, dusjsåpe, deo, gel, evt medisiner osv.) 
Håndkle (2 stk) 
Badesko (Slippers/Crocs) 
Solkrem  
 
Fotballutstyr 
Fotballsko 
Joggesko 
Leggskinner 
Team Nes-overtrekk 
Spilledrakt 
Shorts (1-2 stk) 
Strømper (2-3 par) 
Drikkeflaske 
Bag 
 
 
Tøy 
Regnjakke 
Genser (litt tykk) 
Bukse 
T-shirts 
Shorts 
Jakke 
Boksere 
Sokker 
Badeshorts 
 
 


