Tyrvinglekene 2016 INNKVARTERING
I 2016 vil innkvarteringen være på Nadderudhallen.
Vi ber om en snarlig anslag av hvor mange utøvere dere vil være i 2016. Slik at vi kan planlegge utfra dette.
I anslaget vil vi vite hvor mange utøver under og over 18 år ( voksne ) – samt hvem som er ansvarlige med mail
adr og mobil tlf.

Nadderudhallen , Haukeveien 12, Bekkestua - rett bak stadion
Her er overnatting i idrettshallen.
Alle må ta med sovepose og liggeunderlag. Innsjekking kan skje fra kl. 1700 til 1900 fredag 10. juni.
Rommene må være ryddet og tømt innen kl. 13.00 søndag 12. juni.
Adgangstegn
Det vil bli utdelt et armbånd til alle utøvere og ledere som skal overnatte. Dette MÅ utøverne/ledere ha på
seg/med seg på for å komme inn, samt få servering.
Leder/ansvarlig voksen må sjekke inn.
Spisetider: Alle måltider serveres i kafeen i Nadderudhallen, med unntak av lørdag aftens, Vi planlegger
følgende spisetider
Kveldsmat fredag: kl. 1830 - 2000
Frokost lørdag: kl 0800-0930
Middag lørdag: kl 1300-1500
Kveldsmat lørdag - Pizza Nini på Bekkestua : kl 19.00 til 21.00 - se nedenfor for meny
Frokost søndag: kl 0800-0930
Middag søndag: kl 1300-1500
Dusjing foregår på Nadderud stadion eller i Nadderudhallen.
Til lørdag kveldsmat på Pizza Nini blir det servert;
Pizza Nini er en Pizza Buffet med bestående av tre forskjellige Pizzaer med :
Skinke Champingnon, mozzerella
Biff. Løk, papirika, mozzerella
Pepperoni, Salami, paprika, ananas og mozzerella
Samt drikke
Pizza Nini – er midt i Bekkestua sentrum - tlf 67 11 49 49 Bærumsvei 212 A

Regler
Nadderudhallen har vist oss tillit og latt oss få bruke skolene til innkvartering.
For at alle skal kunne trives her, ber vi om at følgende enkle regler følger:
-

Etter kl 2300 skal det være ro – husk det er stevnedag både lørdag og søndag. Ledere har ansvar
for at det er ro.
Unngå høy musikk og annen støy
Bruk av rusmidler er selvsagt forbudt
Eventuelle ødeleggelser må erstattes av ødelegger/klubb
Verdisaker - Vi tar ingen ansvar for verdisaker og Nadderudhallen har svømmehall i tilknytning og
av hensyn til brannforskrifter kan vi ikke garantere at andre får tilgang til hallen selv om vi har vakt
som passer på at ikke uvedkommende får tilgang.
Ved avreise ber vi om at salene ryddes og søppel legges på anvist sted og salene feies.
Adgangstegn (armbånd) må kunne forevises ved forespørsel fra vaktene

For øvrig må alle retter seg etter de instrukser som blir gitt fra vakt-mannskapene. Det vil
være en vakt tilstede fra fredag den 10. juni kl. 17 – samt egne nattevakter.
Vi kan ikke ta ansvar for verdisaker, radioer etc. La ikke dette ligge på i salen uten tilsyn.
Vi takker for godt samarbeid og ønsker lykke til i konkurransene. Vi ser frem til å ha dere med på Tyrving
lekene i år.
Ansvarlig for innkvarteringen

Hilde R Ebbesen (91891310)

