
 

Informasjon til foresatte og spillere 
 

123 spillere fordelt på 14 lag i klassene J10-G15 og 27 lagledere gleder 
seg til håndballhelg i Kristiansand   

 

EGENANDEL 

Håndballgruppen har sponset påmeldingsavgift + 20 000,-. 

 
Det blir en egenandel pr. spiller på kr. 1500-  

Egenandelen inkluderer i praksis alle utgifter: 

 Buss tur/retur Jørpeland – Kristiansand 

 Ferjepenger 
 Overnatting på skole 

 Frokost og middag lørdag og søndag 

 Pizza m/mineralvann på fredagen 

 T-skjorte 
 Transport mellom haller 

 Lommepenger fredag, lørdag og søndag à kr. 100  

 Innkjøp av felles frukt/mellommåltid etc.  

 

Innbetaling til kontonummer: 3205.40.45858  
Frist 160312 - Merkes med spillers navn, lag og fødselsår (eks: 

Vebjørn Barka G13-1998) 
 
TRANSPORT 

Det blir avreise fra Strandahallen fredag 270412 kl. 16:00. Oppmøte 

senest kl. 15:40 for registrering.  

Forventet retur Kristiansand søndag 290412 ca kl. 16:00 

 
Anbefales at dere har matpakke og drikke + litt snacks til 

bussturen 

  

NB! Meld fra i god tid hvis noen trekker seg fra bussturen, slik at bussen 
ikke venter unødig på noen som ikke kommer. 

 

 

INNKVARTERING 
Hvor spillerne skal bo har vi ikke fått vite enda, men de vil prøve å samle 

lagene som er påmeldt klubbvis på en god måte.   

Alle må ha med: 

 Sovepose eller dyne/liggeunderlag 



 Toalettsaker/håndkle 

 Hallsko, shorts/treningsklær 

 Drikkeflaske 

 Bag/ryggsekk 
 Klesskifte 

 

Spillerne skal være inne i gymsalen/klasserom klokken 22:00, og det skal 

være ro klokken 23:00. 
 

2-3 voksne pr.lag overnatter sammen med spillerne, i tillegg vil hvert lag 

organisere vakter på dagtid. Disse skal til enhver tid vite hvor spillerne 

befinner seg. 
 

Telefonnr til alle laglederne: 

LAG NAVN MOBIL 

J13 Siri Andersen 97041942 

J13 Ikke avklart   

J12 Guri Hovland 92404772 

J12 Nina Barka 91303714 

J12 Anne Torill Larsen 99279192 

G13 Elisabeth V. Barka 47231889 

G13 Bjørn Barka 98296840 

G13 Asle Hjelmen 99413834 

G14 Heidi Rygh Bowitz 92450659 

G14 Hilde Notvik Kjellevold 97700789 

J11/12 Inghild E. Klausen 90553075 

J11/12 Jorunn Seljeskog 46842367 

J11/12+J14 Stig Olaf Melberg (overnatter ikke på skolen)  93485353 

J11/12 Erik Ødegård (overnatter ikke på skolen) 97581073 

J11/12 Geir Bolme (overnatter ikke på skolen) 97585565 

G12 Tor Gunnar Lauvsnes 90935439 

G12 Gunnar Havrevold 93423903 

G15 Tom Barka 94177501 

G15 Leif Roald Sunde 90093625 

J10 Kjersti Melberg 97471467 

J10 Ann Iren Mansåker  

J10 Bente Solheim Fjelde  

J10 Eva Katrine Heskestad  

J10 Tove Austvoll 90502835 



G11/12 Merete Livastøl 45485888 

G11/12 Kristine Haukelid 98668401 

G11/12 Jan Petter Larsen  47667701 

J14 Torill Kvastad 90143685 

J14 Janet Helland 40016551 

Fredag: 
 Innkvartering og pizzakveld (ca mellom kl. 20-21:00) 

Lørdag: 

 Kamper vil bli spilt mellom kl. 07:30 – 20:00 (Kamper vil bli spilt i alle 

hallene i Kristiansandregion, buss mellom idrettshaller og skole, - kampoppsett 
ikke endelig) 

 Aldersgruppe 9-11: Bading lørdag ettermiddag, filmkveld med 

kiosksalg i spisesal 
 Aldersgruppe 12-16: Deltakerdisco i Odderneshallen (ledsager til 

disco tilbys enkel servering i klubbhus vegg i vegg med disco) 

 Lagledertreff med reker i tilstøtende lokale med filmkveld 

Søndag: 
 Kamper vil bli spilt mellom kl. 07:30 – 18:00 

 Avreise ca 16:00 (avhenger av sluttspill på de eldste spillerne f.99 og eldre) 

 

VIKTIG INFO! 

 Ingen spillere har lov å gå alene. Det skal være grupper på 3 eller 
mer og vakt skal ha melding om hvem som går  

 Det vil bli utlevert telefonliste for alle foreldrene når vi kommer ned. 

 HUSK! Det er viktig at klær blir merket! 

 Det vil bli kontrollert ryddighet og orden på overnattingssted, og det 
vil bli premie til de som har det ryddigst. Sovesaler skal ryddes / 

sopes hver morgen, ansvar for dette har de som er vakter. 

 Ballspill inne er strengt forbudt (egne baller leveres inn til lagleder ved 

ankomst) 

 Siste dag setter hvert lag av tre personer som skal ha ansvar for at 

sovesal blir ryddet. Disse kan ikke forlate salen før den er 

”godkjent” av arrangøren. 

 Spillerne oppfordres til å ikke spise snop før dagens siste kamp er 
ferdigspilt. 

 Skal spilleren være med foreldre på tur skal ansvarlig VAKT ha 

beskjed om dette slik at vi ikke setter i gang leting unødvendig. 

 
Sportslig hilsen 

 
Elisabeth V. Barka  

Staal Jørpeland - turneringskoordinator 


