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Deltakerinformasjon – Vannpolohelga 2017 

 

Vannpolohelga 2017 blir avholdt på Ankerskogen på Hamar 28.-30. April 2017. Vi vil 
benytte oss av svømmehallen på Ankerskogen, og ha basistrening i idrettsanlegget i 
samme bygg. Vi vil sove i tennishallen i samme bygg, og i en egen SFO avdeling. 
Utøverne vil få mye god vannpolospesifikk trening, info om ernæring, ha fokus på Fair 
Play, 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 Vannpolohelga er fredag 28. April kl. 18.00, til 18.30 i tennishallen. Middagen 
fredag vil være fra klokken 18.30-19.15 i kafeteriaen i svømmehallen. Blir dere forsinket, 
si ifra til Morten i Vannpoloutvalget, tlf: 95214631.  
 
Bespisning 
Inkludert i deltakeravgiften er middag fredag, frokost, lunsj og middag lørdag, og frokost 
og lunsj søndag, i tillegg til kveldsmat og enkel pausemat som frukt. 
Lunsj og middag blir servert fra kaféen til svømmehallen.  
Lunsj blir fra god og stor salatbar, med mange valgmuligehter innen kjøtt, grønnsaker, 
hjemmelaget brød og pålegg. Middag blir sannsynligvis taco og pasta.  
Kaféen har får beskjed om allergier.  
Frokost vil foreldrene få ansvar for å servere i SFO lokaler. 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 pausemat, 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.  
Alle utøvere og trenere må også hjelpe til med å rydde og evt. andre oppgaver.  
 
Trenerrollen 
Det er forventet at alle trenere har ansvar for egne og andre klubbers utøvere. 

Trenere vil få egen e-post om fordeling av arbeidsoppgaver fra Giuseppe og Morten. 

Alle trenere fra hver klubb må sørge for at klubben har med hetter og baller nok til sine 

utøvere.  

 



Betaling 

Hver klubb vil motta en faktura i etterkant av Vannpolohelga fra Norges 

Svømmeforbund. Klubbene må selv ordne innbetalinger fra hver deltaker.  

Overnatting 
Overnatting skjer i tennishallen, og i SFO lokaler. Ta 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 #vannpolohelga17 
underveis i helga, og vi trekker vinner som får premie noen dager etter Vannpolohelga! 
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. Dette er også en alkoholfri helg. 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 

Namsos Børre  Sagmo 48071333 

Vika Espen Franang 91910532 

Vika Stefan Senic 41522499 

Vika Giuseppe Panzella 93991872 

LRK Lejla Redzepi 98636874 

Vannpoloutvalg Morten  Franang 95214631 

Vannpoloutvalg Thomas Brattelid 93667861 

Vannpoloutvalg Harriet Engesvik 90945956 

 

 
Oversikt foreldre som er med, med tlf nr.  

Klubb Navn foreldre Tlf. nr. 

LRK Eivind Lunde 90019470 

LRK Unni Dahlbak Gunnes 48071971 

LRK Jan Wasbrekke 93416933 

LRK Kristoffer Dynda 95291321 

LRK Hege Haugslien 99705335 
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Namsos - stiller også 
som trener Børre Sagmo 48071333 

Namsos Linn Jeanette Engan 95008993 

Vika Geir Kvikne  Skogsletten 92614220 

Nordby Roar  Andersen 93229331 
Nordby Halvor Kvarme 90044349 

 
 
 
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 og innesko 
- Eventuelt ørepropper 
- 2-3 badebukser/badedrakt 
- Badehette/vannpolohette 
- Svømmebriller 
- Drikkeflaske 
- Snacks – frukt, nøtter, knekkebrød (sunne matvarer – ikke godteri) 
- Treningstøy til landtrening både inne og ute 
- Joggesko (til inne- og utebruk) 
- Varme klær til å ha på i svømmehallen (til pausene)     
- Klubbklær (for de som har) 
- 2-3 Håndklær 
- Shampo og balsam  
- Toalettsaker 
- Vanlige klær og undertøy 
- Kopi av programmet  
- Notatbok og skrivesaker  
- Kort og spill til kvelden for de som ønsker å ta med dette 

- Trenere: hetter og baller til dine utøvere 

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

 

Med vennlig hilsen  

Vannpoloutvalget og Norges Svømmeforbund  
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