
 

 
Helgen 10.- 11. oktober er satt av til mye moro, samarbeid og sosiale aktiviteter for jentene. 
Program er hemmelig, kun vi som arrangerer vet hva som skjer.  

   VIKTIG at jentene derfor ikke får vite noe når dere etter hvert får noen oppdrag. 
 
 
Oppmøte: 
Jentene møtes til felles måltid, lørdag 10. oktober Kl 1630 i Tyristrandhallen 
De som har spilt håndball, dusjer og skifter rett etter kampen. 
Møt opp i treningsklær/joggesko for utendørs bruk. Husk lue, vanter, refleksvest 
Ha med liten sekk med badetøy, håndkle og hodelykt 
 
Avslutning søndag 11. oktober 
Hentes ca kl 13.00 – sted blir sendt på sms til foresatte . 
 
Pakkeliste i egen bag: 
Regntøy   Gummistøvler  fargeblyant 
Fleece/tykk genser  Ulltøy   telys 
Ullsokker   Undertøy   grillpinne 
Natttøy   Ekstra bukse/genser solbriller 
Toalettsaker  Sovepose/pute  10 kroner 
 
Liggeunderlag – NB! IKKE dobbelt (hver spiller sover på et underlag) 
Litt godteri og en brus til lørdag kveld 

Vi lar Ipad/mobil og liknende bli liggende hjemme. Ta med gjerne kortstokk, spill el som vi kan spille sammen. 

(NB! Viktig å forsøke å pakke alt utstyr/klær i en bag, ha sovepose/liggerunderlag ved siden av. Vi har begrenset med plass). 
MERK sakene med navn. 

Vi håper alle jentene har anledning til å være med, ALLE som deltar må ha en voksenhjelper klar for oppdrag i løpet av 
døgnet. NB! For de som spiller seriekamp denne dagen, er det dugnad for foresatte. Egen dugnadsliste blir lagt ut. 
 
Målet er å ha en sosial og morsom samling for å bli bedre kjent. 
 
Påmelding 
Frist med betaling: Mandag 5. oktober  
Påmelding til: Astrid tlf 48 27 23 75   mail:astrlien@gmail.com 
Egenandel: 200kr (leveres i lukket konvolutt, merket med navn sammen med svarslipp på trening mandag 5.10). 
 
Ta kontakt med Tone B E 482 82 769,  Malin 91 54 13 77, Astrid 48 27 23 75  eller Linda 48 29 81 95 om dere lurer på noe. 
 
Vi gleder oss! 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Ja, jeg vil bli med på samling 10.-11. oktober  

 

Spillernavn: 

 

Foresatt 1 (navn/nr/mail) 

 

Foresatt 2 (navn/nr/mail) 

Fotball – Håndball Jenter 04-05 
 
Er dere klar for sosial samling 10.-11. oktober 2015? 
 

 


