Junior NM/ NC 6 Knyken, 14-17 mars 2019
Lagledere:

Maj-Britt Fjerdingen

mbf@roros.net

tlf. 93 04 33 44

Rune Moan

rune.moan@infonett.no

tlf. 95 04 63 67

Arrangørens hjemmesider: http://www.knyken.no/nm-junior-2019/
Overnatting: Søvassli Ungdomssenter og leirskole
Søvasskjølvegen 1415, 7203 Vinjeøra.

Tlf. +47 72 48 90 10 /95112040 (Kari)
Nettadresse: https://www.sovassli.no/sider/kontakt/23/
Oversikt over innkvartering ligger vedlagt på neste side. Priser som er oppgitt til kretsen for 4 døgn
er vist nedenfor, men vær oppmerksom på at dette er en pakkepris for 4 døgn som ble gitt i sin tid.
Når antallet døgn reduseres så vil døgnprisen øke noe, men det er ikke snakk om noen store
endringer. Eksakt pris for det antall netter dere ligger blir beregnet når dere betaler i resepsjonen.
Pris for 4 døgn overnatting/full pensjon/eget sengetøy:
•
•
•

Ungdom 13-tom 19 år: kr 2350,Voksne 19+: kr 2600,Leie sengetøy kr 130,-

Avbestillingsregler (for enkeltpersoner):
Ta kontakt med overnattingsstedet ved behov for kansellering i siste liten.
Måltider: Frokost, matpakke, og middag. Tidspunkter for middag blir avtalt nærmere, men torsdag
fra ca. 19.00. Det vil også bli satt fram enkel kveldsmat i form av gryn og knekkebrød o.l.
Diverse:
Ta med eget sengetøy og håndkle.
Det vil være flere felles-arealer tilgjengelig for sosiale treff, samt rom tilgjengelig for å gjennomføre
møter.
Smørebod: Vi disponerer en redskapsbod som kan benyttes som smørebod. Egen nøkkel til
kretsen vil bli tildelt. Rommet skal deles med en annen krets som også skal bo på Søvassli.
Utstyr:
• Kikkert og plotteplate: Alle som har oppgaver på standplass tar med dette.
• Sikringsradioer: Alle som har tar med. Kanal sikring 3
• Smøreutstyr: Eget ansvar, smørebod finnes på overnattingsstedet.
• Alle som skal ha drikke merker egen flaske med startnummer, navn og hvilken runde de skal
ha drikke og leverer den til ansvarlig for drikkeposten.
Oppgavefordeling:

Blir lagt ut i eget infoskriv i dagene før avreise.

Informasjonsmøte: Det blir internt møte for kretsen på eget møterom torsdag ca. 20.00.

Program, Junior NM/NC 6, Knyken 14-17 mars 2019

13:30:

Premieutdeling pulje 1 på stadion

Romfordeling Junior NM/NC 6, Knyken 13-17 mars

