
                                                                                                                                     
 

 

Informasjon om GRUE Turnering 26.- 28. august  2016 

For: IF Tyristubben Fotball Jenter 2004 -2005 

 

Det er igjen snart er det klart for Grue turnering, og vi gleder oss til en felles, sosialhelg med mye moro! 

Det er flott at alle 19 jentene skal være med i år. Vi følger samme opplegg som i 2016, og foruten 

fotballkamper, felles aktivitet - er det mulighet for i felleskap å gå på diskotek og tivoli.  

 

Grue-turnering 

Grueturneringen foregår på Kirkenær, 3 mil nord for Kongsvinger og 6 mil sør for Elverum. Turnering er 

for jente – og guttelag mellom 8 og 14år. 

Vi stiller i Jenter 12 år, vi spiller kamper lørdag og søndag. 

To 7er lag er meldt på, gul og blå. Lagene blir fordelt når vi kommer på cup. 

 

 

Transport, innkvartering etc 

 

Avreise: Fredag 26. august: Oppmøte senest kl 15.00 på Tyristrand Klubbhus. Sørg for å ha spist før 

avreise (det er brødmat på Grue fredag). Vi tar kun en kort stopp ved behov. Ha med vann og frukt i 

bilen. 

 

NB! Om det er utfordrende for foresatte å møte da, avtal og levere baggasje dagen før, og bli med en 

annen spiller hjem etter skolen. Ta kontakt med Linda om det er noe. 

 

Hjemkomst: Søndag 28. august - sen ettermiddag/kveld. Jentene blir kjørt hjem. 

 

Vi er 19 spillere og 8 voksne som er med: 
Fred Erik Stigsrud    90 84 36 66 - plass til Sarah og Sofie  

Erik Sandsbakk    94 14 39 66  - plass til Erle og 3 spillere 

Robert Svingerud  97 95 61 62  - plass til Ella og 3 spillere  

Brit- Ellen Bøhn   957 05 081 - plass til Martine og og 3 spillere 

Hege Ødegaard Killingstad 900 68 483 - plass til Mina og 3 spillere  

Ingvild Trinterud   905 46 221 - sitter på med Linda 

Linda Moholdt Nordgården 482 98 195 - Ingvild sitter på, plass til Andrea N, Jenny og Vilde 

Vegard Blesvik Eriksen  957 25 210 - kjører direkte til Grue 

 

 

Vi skal overnatte felles i klasserom/evt annet lokale.  Det blir felles måltider med kveldsmat fredag 

(brødmåltid), 3 måltider lørdag og 2 måltider søndag. Diskotekinngang er inkludert.  

 

 

 

 



                                                                                                                                     
 

 

Pakkeliste 

Fotballdrakt, shorts, strømper, leggskinn, fotballsko 

Liten sekk og drikkeflaske 

Treningsdress 

Joggesko 

Regntøy 

Fleece/tykk genser 

Allværsjakke el 

Undertøy 

Natttøy 

Vanlige klær (langbukse, shorts, t-shirt, genser) 

Toalettsaker 

Håndkle 

Sovepose 

Liggeunderlag – NB! IKKE dobbelseng (hver spiller sover på eget) 

Litt godteri til lørdag kveld 

Lommepenger kr 200 som avtalt på foreldremøte. Basarpenger sørger for billetter til tivoli og vi sørger 

for frukt etc mellom kampene. 

Vi lar Ipad og liknende bli liggende hjemme, mobil brukes kun ved behov. 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. 

Ta kontakt med Linda, 482 98 195 om det er noen spesielle ting vi bør vite eller om det er noe dere lurer 

på! Vi gleder oss! 

 

 


