
    Landsturneringen 2022    

 
 
Til alle i håndballgruppen som skal til Kristiansand 
 
Oppmøte/retur: 

- Fredag 2. september kl. 09:00 - oppmøte Gjønneshallen v/bensinstasjon.   
- Søndag 4. september ca. kl. 21:00 - retur Gjønneshallen v/bensinstasjon 

 
For dere som blir hentet på Gjønnes, gi beskjed om dette til Trude/Christine så kan vi ringe i løpet av 
kvelden for å angi nærmere tidspunkt for hjemkomsten.  
  
 
På bussen: 
VIVIL har egen buss tur/retur Kristiansand.  
 
Det er ikke lov å spise (mat, sjokolade, potetgull og andre søtsaker) eller drikke (kaffe, te, brus, og 
saft) på bussen.  
 
Vi vil ha et stopp underveis hvor det vil bli delt ut baguetter og vann til alle. Dere kan ha med en 
vannflaske inn på bussen.  
 
Tips: Spis en god frokost før dere drar hjemmefra. 
 
På hjemturen spiser vi middag før vi drar fra Kristiansand. 
 
Se også pakkeliste 
 
 
Lommepenger:  
Dere må ha med lommepenger til mat og drikke fredag ettermiddag, samt søndag ettermiddag. 
(NB: inkludert i deltakerprisen er: mat m/drikke åpningsshow (fredagskveld), lunsj m/drikke (lørdag og 
søndag), middag lørdag (bankett), frokost på hotellet (lørdag og søndag)) 
 
Vårt forslag er minimum kr. 700,- i lommepenger.  
 
 
Hotell:  
Vi skal bo på Thon Hotell Parken (tlf. 38 17 20 40). 
 
 
Foreløpig kampoppsett mottatt fra Landsturneringen: 
 
Vi har 1 håndballag som skal spille i Mix C3 – Pulje 4:  
  

Dag Tid Hjemmelag Bortelag Bane 

Lørdag 14:00 Vindbjart Vivil  Sukkervann 

Søndag 

09:00 Vivil  Sandnes Sukkervann– Mini 1 

10:30 Vivil Veldre Sukkervann – Mini 1 

Sluttspill?? 

NB: Endringer kan forekomme – følg med på appen Min håndball 
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Foreløpig program mottatt fra Landsturneringen: 
 
Fredag 2. september 
Kl. 17.00:  Samling ved «Torget» 
Kl. 17.30:  Parade til Tresse, Bystranda  
Kl. 18.30:  Taler, underholdning og enkel servering   
 
Lørdag 3.september 
Kl. 09.00 – 16.30:  Kampaktivitet - ved Randesund Idrettspark 
Kl. 12.00 – 14.00:  Lunsj  
Kl. 19.00 – 23.00:  Bankett Aquarama  
 
Søndag 4.september 
Kl. 09.00 – 16.00:  Kampaktivitet - ved Randesund Idrettspark 
Kl. 12.00 – 14.00:  Lunsj  
Kl. 13.00 – 16.00     Premieseremoni etter lagets siste kamp 
Hjemreise 
 
 
 
Hvis det er noe dere lurer på, ta kontakt med:  
Trude 454 11 279 
Christine 911 79 104 
  

 
 
Informasjon om Landsturneringen finner dere på nettsiden: www.landsturneringen.no 
 
 
 
Vi gleder oss! 
 
 
Hilsen Christine og Trude  
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Pakkeliste Håndball:  
 
Bagasje som skal i bagasjerom på bussen: 

 VIVIL spillerdrakt, (drakt, shorts, hvite sokker) NB: Den nye drakten!   

 VIVIL treningsdrakt, eller ev. annen treningsdrakt 

 Jenter: Sports BH, ev. hårstrikk 

 Håndballsko (innesko) og ev. knebeskyttere 

 Drikkeflaske (tom) 

 Varm genser, vindjakke, ev. regntøy  

 Penklær og sko til fest lørdag 

 Ekstra sett med undertøy og sokker 

 Rene klær til hjemreisen (søndag) 

 Håndkle og dusjsaker (søndag) – alle skal dusje før hjemreisen  

 Toalettsaker 

 Ev. sitteunderlag 

 
 
 
 
Håndbagasje som kan tas med inn på bussen:  

 Lommepenger 

 Mobil, Nøkler 

 Ev. medisiner 

 Drikkeflaske med vann (ikke brus eller saft) 

 Ev. bok eller annet lesestoff, strikketøy osv.   

 Kaffe/te på termos og frukt/grønsaker som kan spises når vi har stopp 

 


