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INFOSKRIV MINI- CONVENTION 2015 
 
Til alle deltakere på mini-convention                 Oslo 23.09.2015 
 
Her kommer litt informasjon om helgen.  
 
 
Deltakerne må forholde seg til tre ulike steder: 
Terningen Arena:  Hamarvegen 112, 2406 Elverum  
Elverumshallen:   Torggata 18, 2408 Elverum  
Messehallen:   Ligger vegg i vegg med Elverumshallen (samme inngang) 
 

 
 
 
Lørdag:  
Møt opp i god tid. Kickoff starter kl. 10:00 i turnhallen i Terningen Arena. På grunn av håndball i Terningen 
denne helgen, anbefaler vi å bruke inngangen som er på baksiden av hallen. Der er det også parkering. Vi skal 
forsøke å merke etter beste evne. Det vil bli servert lunsj kl. 13, frukt kl. 17 og middag kl. 20 denne dagen. Hvis 
man ønsker noe mer i tillegg til dette, må man ha det med seg.  
 
Til de som skal delta på kurs i løpeteknikk: Ta med sko og klær slik at man kan være ute. Kurset går på 
løpebanen på baksiden av hallen.  
 
Til dere som skal delta som utøvere på skrankekurs, husk reimer og annet dere trenger. Trenerne som skal delta 
på dette kurset bør ha med skrivesaker. 
 
 
 
Overnatting:  
Overnatting vil være i Messehallen som ligger vegg i vegg med Elverumshallen. Middagen vil også bli servert 
her. Det er muligheter for dusjing. Alle som skal overnatte må ha med sovepose og liggeunderlag. Frokost blir 
servert i Messehallen før man drar over til Terningen. 
 

http://www.1881.no/Videresend/?ListingId=100041074S1&type=map&ListingName=Elverumshallen&RedirectUrl=%2fidrettsanlegg-og-haller%2fidrettsanlegg-og-haller-hedmark%2fidrettsanlegg-og-haller-elverum%2felverumshallen_100041074S1%2fkart%2f
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Søndag:  
Søndag starter med felles oppvarming i turnhallen i Terningen Arena. Convention fortsetter i Terningen med 
unntak av Hjelpetrenerkurset. Det vil bli servert lunsj i hallene kl. 12. 
 
De som kun skal delta på Hjelpetrenerkurset møter opp i Elverumshallen. Hele kurset vil foregå der. Det vil bli 
servert enkel lunsj under kurset. 
 
Betaling:  
Hvis dere enda ikke har betalt for mini- convention, kan penger settes inn på HGTK sin konto: 1800.13.92081 så 
snart som mulig. Vi setter pris på at betaling skjer samlet fra klubben. Hvis klubben ønsker tilsendt faktura, så 
ta kontakt med toril.nordseth@gymogturn.no  
 
Pakkeliste: 
Noen tips til hva det kan være greit å ha med seg:  
(Enkelte ting gjelder kun ved overnatting) 
 

 Sovepose 

 Liggeunderlag 

 Pute 

 Håndkle 

 Treningsklær for to dager 

 Klær til lørdag kveld (det vil være mulighet for aktivitet i hallen, så ta med klær man kan være aktive i) 

 Drikkeflaske 

 Skrivesaker 

 Lommepenger 

 Toalettsaker 

 ++Alt annet man trenger i løpet av en helg 
 
Velkommen til Elverum. 
 
Hvis det er spørsmål rundt arrangementet, så ta kontakt med undertegnede. 
 
 
 
Med hilsen 
  
Toril Nordseth 
Kretskonsulent Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets 
Kretskonsulent Oppland Gymnastikk- og Turnkrets 
  
 toril.nordseth@gymogturn.no 
  
Tlf: 46 90 98 10 
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