
 

 

Årets begivenhet – og den perfekte arena  
for fokus på samhold, tilhørighet og likeverd! 
Vi gleder oss !!! 
 

• Kampoppsett er nå lagt ut på facebook-sida til alle lag. Link til profixio for 

oppdatert info om evt endringer og resultater. 

• Egenandel er satt til kr 800, betaling innen 28.04.17 (merk med navn) 

G10, J10 og J13 betaler til Hovin IL konto nr 4230.57.76879 Avd 2 

J11, J14 og J16 betaler til Trønder-Lyn konto nr 4230.09.10070 

• Tidspunkt for avreise: 

Kl 14.00 oppmøte ved butikken på Hovin, avreise så snart vi er klare, men  

SENEST kl 14.30 

Kl 14.30 oppmøte ved butikken på Kvål, avreise så snart vi er klare, men  

SENEST kl 15.00 

• Det er mulighet for basseng, men dette er noe hvert enkelt lag må å stilling 

til og evt plukke ut voksne til 

• Vi ber dere tenke praktisk når dere pakker, og dere må ikke sende med 

barna mer enn de klarer å bære selv. Hvis det velges dyne bør denne rulles 

sammen og legges i et soveposetrekk. Luftmadrass kan bli i kaldeste laget,  

og det bør derfor være med et tynt fleecepledd til å legge oppå madrassen 

• Det er vanlig at all dusjing forgår i hall, men dere trenger ikke pakke sekk til å  

frakte dusjetøy mellom skole og hall (vi har en overraskelse på lur!) 

• Det er ikke tillatt å ta med iPad og andre elektroniske duppeditter, da laglederne har nok 

med å passe på telefoner og lommebøker (ikke har de tid til å bruke et heller) 

• Alle måltider er inkludert, men det kan være lurt å ende med noen kroner i tilfelle behov for 

et måltid i fbm hjemreise. Alle reiser etter siste kamp, hjemkomst ikke klar før søndag 

• Det kan være lurt å ta med innesko 

• Vi skal bo på Nord Universitetet, 10 min gange fra hallen, så ta med joggesko og allværsjakke 

Reisecup er en viktig arena for å fokusere på samhold, tilhørighet, toleranse og inkludering, både 

blant spillerne, foreldrene og lagledelsen, og gjelder både på lags- og klubbnivå. Så kjære foreldre; 

sett dere sammen og hei frem lagene våre! Vi kommer til å informere om noen regler på bussen 

slik vi alltid gjør, men ønsker at dere også tar en prat med deres håpefulle før avreise. Enkelte ting 

kan ikke gjentas for ofte!! 

HVA VI BER DERE SNAKKE MED BARNA DERES OM FØR AVVREISE; 

• DET ER TOTALFORBUD MOT FOTOGRAFERING I GARDEROBE OG DUSJ! 

• INGEN SKAL GÅ ALENE! 

• BAKSNAKKING OG UTESTENGELSE SKAL IKKE FORKOMME,  VI STØTTER HVERANDRE! 

Vi ser frem til ei flott helg med mye god håndball. Vi håper på jevne og spennede kamper, og 

full jubel på tribunen!  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


