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Deltakerinformasjon – Synkronhelga 2017 

 

Synkronhelga 2017 blir avholdt på Ankerskogen i Hamar 10. – 12. februar. Vi vil benytte 
oss av svømmehallen på Ankerskogen, og ha morsomme økter i idrettsanlegget i 
samme bygg. Vi vil sove i tennishallen i samme bygg, og i en egen SFO avdeling. 
Utøverne vil få prøve seg på ballet og får tips fra svømmetrenere til bryst og butterfly 
svømming, og bli kjent på tvers av klubber, nivåer og alder.  
 
Reisebeskrivelse 
Ankerskogen svømmehall har adressen Ankerskogvegen 7, 2319 Hamar. Oppmøte vil 
være i tennishallen, som har adresse Ankerskogvegen 9.  
 
Oppmøte 
Åpning av Synkronhelga er fredag 10. februar kl. 18.00, til 18.30 i tennishallen. 
Middagen fredag vil være fra klokken 18.30-19.00 i kafeteriaen i svømmehallen.  
 
Bespisning 
Inkludert i deltakeravgiften er middag fredag, frokost, lunch og middag lørdag, og frokost 
og lunch søndag, i tillegg til kveldsmat og enkel pausemat som frukt. Det blir ikke servert 
middag søndag.  Lunsj og middag blir servert fra kafeén til svømmehallen.  
Lunch blir fra god og stor salatbar, med mange valgmuligehter innen kjøtt, grønnsaker, 
hjemmelaget brød og pålegg. Middag blir tacobuffet fredag, og en pastarett med kjøtt, 
salat og brød på lørdag. Kafén har fått beskjed om allergier.  
Frokost vil foreldrene få ansvar for å servere i tennishallen. Det blir også servert enkel 
kveldsmat med brødskiver fredag kveld.  
 
Oppgaver og ansvarsfordeling 
Vedlagt dette ligger en oversikt over ulike ansvarsoppgaver til foreldre. Vi er avhengig av 
å ha våkne nattevakter og håper at de oppsatte vaktene er ok. Bytt gjerne mellom 
hverandre om noen ønsker å bytte. De som skal lage snacks, må se i programmet når 
det er lagt inn liten pause for frukt/snacks, og sørge for at maten er på plass til rett tid.  
Frokost og kveldsmat lages i SFO lokalene som ligger ved siden av tennishallen.  
Følgevakter har ansvar for at alle utøvere er med til og fra svømmehallen, slik at ingen 
blir stående alene i for eksempel en garderobe.  
 
Trenerrollen 
Det er forventet at alle trenere har ansvar for egne og andre gruppers utøvere. 
Trenere vil få egen e-post om fordeling av arbeidsoppgaver fra Heather og Anniken.  

 

 

 



Betaling 

Hver klubb vil motta en faktura i etterkant av Synkronhelga fra Norges Svømmeforbund. 

Klubbene må selv ordne innbetalinger fra hver deltaker.  

Det vil være mulig å kjøpe Synkronhelga badehetter til kr. 50,-, det legges til fakturaen.  

Overnatting 
Overnatting skjer i tennishallen, og i SFO lokaler. Tennishallen skal være varmere enn i 
fjor, Hamar IL vil skru opp temperaturen. Men ta allikevel med en varm pysj og ekstra 
liggeunderlag, siden det kan være kaldt fra gulvet.  
 
Bilder og video 
Det vil bli tatt bilder og videoer underveis i helga, som vil bli lagt ut på Norges 
Svømmeforbunds facebooksider og hjemmeside, og brukt av Norges Svømmeforbund. 
Ønsker ikke du å være med på disse bilder eller videoene, eller du ønsker ikke at ditt 
barn skal vær med, si ifra til cathrine@svomming.no før helgen.  
 
Instagramkonkurranse! 
Legg ut bilde eller video på din Instragram profil, med hasjtaggen #synkronhelga17 
underveis i helga, og vi trekker vinner som får premie noen dager etter Synkronhelga! 
Husk å ha en åpen Instagramprofil, og at du har godkjenning fra personene på 
bildet/videoen at det legges ut. ☺  
 

Sunt og sosialt fokus 
Det er ikke tillat med godteri på denne helgen, men utøvere kan ta med sunn snacks, 
frukt, nøtter og knekkebrød. Det oppfordres også til å ta med kortspill og brettspill der 
flere kan spille sammen. Det vil være et sosialt fokus, der man blir kjent på tvers av 
klubber og grupper.  
 

Oversikt trenere som er med, med tlf nr.  
Klubb Navn trener Tlf nummer 

Aalesund SLK Elizaveta Lesovskaya 93951914 

Asker Synkron Sara Skaslien Paulsen 97101558 

Asker Synkron Ingvild Therkelsen 94190864 

Asker Synkron og SYU Hilde Skaslien 90835934 

Asker Synkron Åste Instanes 46789113 

Asker Synkron Christine Instanes 95900597 

Oslo Synkron og SYU Ellen Beck 98138478 

Oslo Synkron Heather Ames 90728215 

Oslo Synkron Galina Stoltenberg 47398542 

Oslo Synkron Tonje Braaten Kogstad 91335375 

Oslo Synkron Hedda Wang 40641660 

Oslo Synkron og SYU Anniken Heiland 90897590 

TS&LK Micaela  Lebed 45395548 
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Oversikt foreldre som er med, med tlf nr.  

Klubb Navn foreldre Tlf. nr. 

Asker Synkron Camilla Sandanbråten 98499943 

Asker Synkron Stine Torstensen 90781485 

Asker Synkron Lise Semb 97517515 

Asker Synkron Maria Ileana Møller 98033369 

Asker Synkron Merete Myhre 91663673 

Asker Synkron Kristine Iversby 91309803 

Oslo Synkron Astrid Jansen 92214303 

Oslo Synkron Randi Mjøen 91363284 

Oslo Synkron Sissel Eng 95228782 

Oslo Synkron Patrice Massicard 95081631 

Oslo Synkron Tone Lise Granholt-Henriksen 91587780 

Oslo Synkron Line Nilsen 92450421 

TS&LK Elin Kolloen 92010740 

 
Dette bør du ha med deg: 

- Sovepose og liggeunderlag eller madrass, dyne og pute 
- Lurt med ekstra liggeunderlag (kan være kaldt fra gulvet) 
- Varm pysj 
- Eventuelt ørepropper 
- 2-3 badedrakter 
- Badehette og neseklyper (lurt å ha med ekstra) 
- Svømmebriller 
- Drikkeflaske 
- Snacks – frukt, nøtter, knekkebrød (sunne matvarer – ikke godteri) 
- Treningstøy til landtrening og ballet 
- Joggesko (til innebruk) 
- Varme klær til å ha på i svømmehallen (til pausene)     
- Klubbklær (for de som har) 
- 2-3 Håndklær 
- Shampo og balsam  
- Kopi av programmet  
- Notatbok og skrivesaker  
- Kort og spill til kvelden for de som ønsker å ta med dette 

 
Har du spørsmål til Synkronhelga i forkant av helgen, kan du kontakte Cathrine Aa 
Dalen i NSF, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659. Hun er ikke tilstede hele tiden 
underveis i helgen, da kan du kontakte trenere, eller Synkronutvalget (SYU).  
 
Vi gleder oss til en morsom, utviklende og lærerik samling på Ankerskogen! ☺ 

 

Med vennlig hilsen  

Synkronutvalget og Norges Svømmeforbund  
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