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Til alle i håndballgruppen som skal til Stjørdal. 
 
Årets store begivenhet Landsturneringen i fotball og håndball nærmer seg.  

Det blir tog til/fra Gardermoen, og vi skal fly med Norwegian til Værnes. 

Oppmøte fredag 30. august Sandvika stasjon kl. 10:00. (Vi møtes på baksiden av stasjonen 
(motsatt side av bussterminalen), så går vi samlet opp til perrongen) 

Retur søndag 1. september Sandvika stasjon ca kl. 21:30. (For dere som blir hentet på stasjonen, 
gi beskjed om dette til ansvarlig leder (+ tlf nr.), så kan vi ringe når vi har eksakt ankomsttid.) 
 
Dere må selv betale for togbilletten tur/retur, så husk å ta med månedskort hvis dere har, samt 
ekstra penger for dette hvis dere ikke har Ruter eller Vy appen på mobilen. (Togbilletten fra 
Sandvika koster kr. 128,- (tilsammen kr. 256,- t/r) for voksen, og kr. 64,- (tilsammen kr. 128,- t/r) for 
honnør/ungdom opp til 18 år). Ansvarlig leder vil være behjelpelig med kjøp av togbillett.    
 
 
Husk at vi skal reise med fly, derfor må dere pakke smart.  
Alle kan kun ha med seg 2 stk. bagasje hver: 
 1 (koffert/bag) som skal sjekkes inn og sendes  
 1 håndbagasje (Sekk eller veske) NB: Ingen plastposer!!! 
 
Det er ikke lov å ha med drikke (og andre væsker) gjennom sikkerhetskontrollen. Ev. drikkeflasker 
skal være tømt, og alle toalettsaker skal legges i bagasjen som skal sjekkes inn og sendes.  
 
Se vedlagt pakkeliste for hva dere skal ha med og hvordan dere skal pakke. 
 
 
Dere må ha med lommepenger til mat og drikke fredag og søndag ettermiddag. (Samt ev til 
togbillett tur/retur Sandvika/Gardermoen)  
(NB: inkludert i deltakerprisen er: varm mat m/drikke åpningsshow (fredagskveld), varm lunsj 
m/drikke (lørdag og søndag), middag lørdag (bankett), frokost på hotellet (lørdag og søndag)) 
 
Vårt forslag er minimum kr. 700,- i lommepenger.  
 
Vi anbefaler at dere tar med en matpakke som dere kan ha på flyet fredag. 
 
 
Hvis det er noe dere lurer på, ta kontakt med:  
Trude 454 11 279    
Christine 911 79 104    
Lars 911 34 333    
 
 
NB: Sjokolade, potetgull, brus og diverse andre søtsaker skal ikke nytes på toget/flyet eller på 
idrettsarenaen. Utenom dette er det lov å kose seg - med måte. Husk på at dere er på et 
idrettsarrangement.   
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Litt praktisk informasjon:  
 
Fly til Trondheim Lufthavn Værnes fra Oslo Gardermoen tur/retur (Norwegian): 

 Avreise Gardermoen kl. 13:20, ankomst Værnes kl. 14:15 (DY754) 
 Avreise kl. 19.00 Værnes, ankomst Gardermoen kl. 19:55 (DY773) 

 
Flybilletter:  
Vil bli delt ut på flyplassen av den leder som har fått i oppgave å ha ansvar for deg på reisen.  
 
Transport Stjørdal: 
Fellestransport/Shuttlebuss i regi av Landsturneringen (VIVIL har ikke egen buss) 
 
Hotell:  
Vivil skal bo på Scandic Hell, Værnes (tlf. 74 84 48 00)  
 
Foreløpig program mottatt fra Landsturneringen: 
Fredag 30.august 
Kl. 17.00/17:30:  Åpning i Kimenparken / Parade til Stjørdalshallen 
Kl. 18.30:  Bespisning (varm mat) i hallen  
Kl. 20.00 – 21:00:  Åpningsshow   
 
Lørdag 31.august 
Kl. 09.00 – 15:30:  Kampaktivitet - Stjørdalshallen 
Kl. 12.00 – 14:30:  Varm lunsj  
Kl. 18:00:  Vorspiel på Scandic Hell 
Kl. 19.00 – 23:00:  Bankett Scandic Hell 
 
Søndag 1.september 
Kl. 09.00 – 15:30:  Kampaktivitet - Stjørdalshallen 
Kl. 12.00 – 14:30:  Varm lunsj  
Kl. 12.00               Premieseremoni etter lagets siste kamp 
Hjemreise 
 
Foreløpig kampoppsett mottatt fra Landsturneringen: 

Dag Tid Hjemmelag Bortelag Bane 

Lørdag 

09:30 Byåsen Vivil Young girls C 

10:30 Klepp Vivil Ladies A 

11:00 Vivil Young girls Strindheim Gul C 

13:30 Vivil Ladies Strindheim Blå B 

Søndag 

09:00 Vivil Young girls BUL A 

10:00 Stjørdal Vivil Ladies B 

Sluttspill?? 

 
Mer Informasjon om Landsturneringen finnes på nettsiden: www.landsturneringen.no 
 
 
Vi gleder oss til noen hektiske og koselige dager! 
 
 
Hilsen Christine, Eva, Lars og Trude  
 
 
Vedlegg: Pakkeliste, Ansvarsfordeling reise - Håndball 


