Program
Elverumsturneringen 2017

FRAMMØTE
Ved ankomst skal hovedlederen for hvert lag henvende seg til sekretariatet i
klubbhuset. Laget må være registrert hos sekretariatet senest en time før første
kamp.
Dersom laget skal overnatte på skolene, skal det også møte en ansvarlig voksen
person. Denne vil få utlevert nødvendig informasjon om skolen og skal overnatte
sammen med laget.
Alle som har kjøpt deltakerkort vil få utlevert et deltakerarmbånd som skal bæres
under hele turneringen. Diplomer, turneringsminne, turneringsavis mv deles også ut.
DOKUMENTASJON PÅ BETALTE KONTINGENTER
Vi ber om forståelse for at innbetalinger som er gjort de siste dagene før turneringen
ikke alltid vil være registrert hos oss. Om innbetalingen ikke er registrert hos oss må
gyldig kvittering forevises ved innsjekking i Klubbhuset. Vi ser helst at alt er
forhåndsbetalt, men det vil være mulig å betale ved registrering.
SEKRETARIAT
Turneringens sekretariat befinner seg i Klubbhuset 2. etasje. Klubbhuset ligger ved
Elverum Stadion med adresse Olav Schulstads Veg 25.
Dersom noen trenger informasjon eller det oppstår uklarheter i løpet av turneringen,
ber vi om at alle henvendelser og spørsmål blir rettet til sekretariatet. Dette gjelder
også eventuelle protester til jurybehandling.
Sekretariatet har telefon 62 41 60 77/990 44 197 og vil være åpent til følgende tider:
Fredag:
kl 15.00 – 22.00
Lørdag:
kl 07.00 – 22.00
Søndag:
kl 07.00 - avslutning
BANEOVERSIKT, KAMPENE OG TURNERINGSREGLEMENT
Baneoversikt finnes på turneringens hjemmeside og i turneringsavisen. Veivisere til
banene er også satt ut med egne skilt.
Kampoppsettet og resultatservice finnes via turneringens hjemmeside
www.elverum-fotball.no
eller direkte på https://profixio.com/matches/elverumsturneringen-2017/k

I sekretariatet i klubbhuset er det en PC med internett som klubbene kan benytte ved
behov for å lese resultater og kampoppsett.
Elverumsturneringen har et turneringsreglement som er lagt ut på turneringens
hjemmeside, samt at dette er trykket i turneringsavisa som mottas ved innsjekk.
Reglementet inneholder informasjon som lagene må være kjent med.
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PROGRAM
Fredag
1500-2000
1900
1800-2200
2200

Innhold
Registrering av alle lag i sekretariatet.
Utlevering av informasjon, turneringsavis mv
Kampene starter
Kveldsmat på ELVIS
Sekretariatet stenger

Lørdag
0630-1000
0700
0800
0800-1830
1000-1600
1300-1630
1800-2100
1900-2200
1930-2200
2200

Innhold
Frokost på skolene
Sekretariatet åpner
Kampene starter
Salgstelt og aktiviteter ved Elverum Stadion
Skogmuseet er åpent
Middag på ELVIS(kjøttkaker/mos)
Kveldsmat på ELVIS
Bowling, Billjard og Megazone på Bowling 1
Diskotek i klubbhuset – åpent for alle deltakere
Sekretariatet stenger

Søndag
0630-1000
0700
0800
0800-1700
1000-1600
1300-1600

Innhold
Frokost på skolene
Sekretariatet åpner
Kampene starter
Salgstelt og aktiviteter ved Elverum Stadion
Skogmuseet er åpent
Middag på ELVIS
(Lasagne)
Utsjekk fra skolene
Finalekamper på Elverum Stadion
Sekretariatet stenger

1300
1400-2000
2000
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Bowling 1 lørdag kveld
Aktiviteter:
• Cosmic bowling
• Megazone
• Golf
• Biljard

Det blir konkurranser og premier.
Turneringspriser på aktivitetene.
Åpen kiosk med mat og drikke.

Lørdag kveld kl 19.00 – 22.00 er det muligheter for Bowling og Megazone pa Bowling 1 –
Elverum (ligger ved Kirkevegen 400 meter øst for kirken i Elverum).
Reservert for deltakere av Elverums turneringen lørdag fra 19.00 – 22.00. Kan være lurt a
booke plass til baner og Megazone. NB!! Det er ikke disco pa Bowling 1 i ar.
1
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OVERNATTING
For lagene som skal benytte vårt tilbud om overnatting på skolene gjelder følgende:
Innsjekking fredag fra kl. 16.00. Utsjekking søndag før kl. 13.00.
Elverumsturneringen er et positivt innslag i Elverum og settes pris på av folket som
bor her. For at det skal være orden og god oppførsel på overnattingsstedene ber vi
om at alle respekterer skolenes reglementer.
Lag som overnatter og som har bestilt enten a- eller b-kort innvilges gratis
overnatting for inntil to voksne per lag. Øvrige voksne som følger/overnatter sammen
med lagene, må betale det samme som spillerne.
GARDEROBER
NB! Elverum Videregående skole er i år under oppussing og har ikke
dusjkapasitet. Overnattende på Ungdomsskolen og ELVIS må derfor benytte
dusjene i Elverumshallen. Åpningstidene til garderobene i Elverumshallen er:




Fredag 9/6
Lørdag 10/6
Søndag 11/6

- kl 19-22
- kl 14-21
- kl 09-20

Ut over disse tidene kan garderobene i klubbhuset benyttes. Dette avtales direkte
med sekretariatet.
Lagleder/oppmann er ansvarlig for at garderobereglementet overholdes. Hver klubb
står ansvarlig for eventuelt hærverk og skade. Før laget forlater garderoben skal
denne inspiseres av lagleder/oppmann.
Etter kl 13.00 på søndag kan Klubbhuset benyttes til oppbevaring av utstyr (kontakt
sekretariatet) og til garderober.
NB! Det er garderober tilgjengelig på banen til J/H (Heradsbygd), men på Hernes er
det ikke tilgjengelige garderober (her må lagene stille ferdig skiftet).
BADEMULIGHETER
Det finnes mange badeplasser, som: Glomma nedenfor ELVIS, Løkenstranda
(eksotisk strand i Glomma syd i Elverum) og Sagtjernet (ved Søbakken skole).
Sekretariatet er behjelpelig med å vise vei om ønskelig. Lørdag kl 1200-1600 er
svømmehallen åpen.
BESPISNING UNDER TURNERINGEN
Frokost serveres på den skolen lagene bor på. Middag og kveldsmat serveres i
kantinen på Elverum videregående skole (ELVIS), som ligger vis a vis kirken.
Matbilletter må forevises til alle måltider.
Dersom lag ikke har bestilt mat hos oss men likevel ønsker å spise ett eller flere
måltider på ELVIS, kan dette bestilles og betales for ved innsjekking fredag i
klubbhuset. Pris pr. måltid er kr 50,- for kveldsmat og frokost, og kr 90,- for middag.
Billetter til enkeltmåltider kan også kjøpes i kantina på ELVIS, så langt maten rekker.
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Vi prøver å legge til rette for spesielle matbehov, som allergier, intoleranse og
mattyper som ikke kan benyttes (svinekjøtt mv). Vi er avhengig av at slike behov er
meddelt til sekretariatet i god tid før ankomst.
SANITET/FØRSTEHJELP
Elverum Røde Kors vil være på plass med fire personer lørdag og søndag fra kl 0800
til kampene er slutt. De er lokalisert ved sekretariatet på Klubbhuset og Restvold.
Kontakt sekretariatet ved behov for hjelp på fredagen.
Utenom sanitetens vakttider ber vi dere henvende dere direkte til legevakta på
telefon 62 41 15 00. Legevakta ligger ved ambulanseinngangen på sykehuset.

7

VANN
I tilfelle svært varmt vær vil det være tilgang til drikkevann fra tanker og/eller kraner
på de fleste banene. Ved behov kan det også hentes vann fra garderobeanleggene.
TOALETTER
På Folkehøgskolen (Bane F): Toaletter utplassert
På ELVIS (Bane E): Toaletter utplassert.
På Prestegårdsjordet (Bane P): Toaletter utplassert.
På Restvold (Bane R ): Toaletter utplassert.
DISKOTEK
Lørdag kveld kl 19.30 – 22.00 blir det arrangert diskotek for deltagerne i klubbhuset
med et skikkelig lyd- og lysshow. Vi oppfordrer lagledere som har spillere under 14 år
til å følge spillerne på diskoteket. Det er totalforbud mot røyk, rus og alkohol!
Alle deltakere har gratis inngang på diskoteket.
BOWLING OG MEGAZONE
Lørdag kveld mellom 19.00 og 22.00 er Bowling 1 reservert til deltakere under
Elverumsturneringen. Her kan man spille Bowling, teste ut Megazone og få kjøpt god
mat til gode turneringspriser.
PREMIERING A- OG B-SLUTTSPILL OG PULJESPILL
Det deles ut pokal til vinnerne av A- og B-sluttspillet. I både A- og B-sluttspillet får
samtlige spillere på vinnende finalelag gullmedaljer. Tapende finalister får
sølvmedalje. Tapende semifinalister får bronsemedaljer.
NB! Alle diplomer må påføres spillernes navn og leveres til premieutdelere før
seremonien.
TURNERINGSMINNE
Alle som kjøper deltakerkort får et turneringsminne, som er en T-skjorte med
turneringslogo. Denne selges også i sekretariatet for kr 50,- for de som ønsker å
kjøpe den.
TAPT OG FUNNET
Alle som finner gjenstander bes levere disse til sekretariatet i Klubbhuset. Etter
turneringsslutt kan Elverum Fotball kontaktes på tlf 62 41 60 77/990 44 197.
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Oversiktskart over sekretariat, baner og skoler
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OPPLEVELSER I ELVERUM
Norsk Skogmuseum er et museum med nasjonalt ansvar for
jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. Museet blir
årlig besøkt av over 110 000 personer, og er blant de største
besøksmuseene i Norge.
Glomdalsmuseet er et kulturhistorisk museum for Østerdalen
og Solør. Med 91 antikvariske hus og over 2000 kvm
utstillinger er vi et av landets store kulturhistoriske museer.
Museet ligger i vakre omgivelser langs vestbredden av
Glomma i sentrum av Elverum.
Elverum Flyklubb Seil: Ønsker du å være med på en tur
eller gi en uforglemmelig presang til 50-års dagen? Enten det
er for å nyte utsikten og friheten eller prøve å holde i stikka
selv kan du komme å fly med oss. Kanskje dette blir den
første turen på vei mot seilflysertifikatet ditt? Klubben vår
ligger som kjent på Norges flotteste seilflyplass på Starmoen
med alle fasiliteter.
Midtskogen gård: Her stod natten til 10. april 1940 en heftig
ildkamp mellom tyskere og nordmenn. Den tyske styrken
rykket frem i busser fra Oslo for å sikre seg kong Haakon,
kronprins Olav og Regjeringen, men ble stoppet her.
Trefningen fikk stor betydning fordi Kongen og Regjeringen
for annen gang fikk tid til å komme seg i sikkerhet.
Elverum Folkehøgskule: Kong Haakons nei til tyskernes
krav i april 1940 er en av de viktigste politiske beslutninger i
vår historie; den bidro til at kongen ble Norges største
samlingsmerke under krigen.
Elverum Golfklubb ble stiftet i 1993 og ligger i naturskjønne
omgivelser på Starmoen. 18 hulls banen ble tatt i bruk i
september 1991 og har blitt kontinuerlig forbedret. Våren
1998 ble driving range bygget om. Den holder nå topp
standard og banen er landets tøffeste baner fra hvit tee.
Starmoen gokart senter: Banen regnes som en av Norges
flotteste gokart anlegg. Det er en utfordrende og kupert bane
med en lengde på 1050 meter. Det er drop-in på lørdag
(1700-2000) og søndag (1300-1800).
Elverum – kulturbyen: ”Hvor Glommen bred seg baner sin
vei mot havet frem” er første strofe i Elverumssangen. En
vakker hyllest til elva, byen og dens bygder. Elverums
beliggenhet i Innlandet gjør byen til et
kommunikasjonsknutepunkt og naturlig regionsenter. Du er
velkommen til å ta oss i bruk. Besøk våre severdigheter,
aktivitetsarenaer og utesteder. Elverum har hjerterom. Det er
plass til alle. Deg også. Gå inn på www.visiter.no
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BRANNINSTRUKS VED OVERNATTING PÅ SKOLER:
1. Generelt
Utleier har ansvaret for at kravene i dette avsnittet blir oppfylt.
1.1. Alle mangler påpekt i brannsynsrapporter og annen korrespondanse fra
brannvesenet skal være rettet.
1.2. Brannvesenet vil angi hvilke rom som kan brukes til overnatting og hvor
mange som kan forlegges på hvert rom, minimum 3,5 m² pr person. I
trebygninger tillates overnatting bare i 1. etg.
1.3. Denne instruks skal deles ut til lederne for de grupper som overnatter og til
nattevakter. De skal vises rundt og gjøres kjent med rømningsveier,
varslingsrutiner, slokkemateriell og samlingsplass.
1.4. Alle rømningsveier fra overnattingsrom til det fri skal være ryddige og
oversiktlige. Dører i rømningsvei (også ytterdører) skal være ulåst. De kan
låses dersom låsen har innvendig vrider. Lyset i rømningsveier skal være
tent. Det skal ikke plasseres flere madrasser i hvert rom enn at det blir god
adkomst til dører og vinduer.
1.5. Det er brann- og røykvarslere i alle rom.
1.6. Brannvarsling kan startes med manuelle brannmeldere, røde bokser i
korridorer hvor glasset trykkes inn.
1.7. Nattevakten skal ha mobiltelefon for eventuelt å kunne varsle brannvesen,
politi og legevakt om nødvendig.
2. Regler for innkvartering og vakthold
Leietaker (de som overnatter) har ansvar for at kravet i dette avsnittet blir oppfylt.
2.1. Alle som overnatter skal gjøres kjent med instruksen, betydning av
brannalarm (skoleklokkene), rømningsveier og samlingsplass.
2.2. All røyking og bruk av varme, og bruk av gass til koking og lign. er forbudt.
2.3. Så lenge det sover folk i bygningen skal det være våken nattevakt til stede.
Nattevaktene skal være voksne.
2.4. Nattevakten skal være kjent med rømningsveier, varslingsrutiner,
slokkemateriell og samlingsplass. Han/hun skal ha oversikt over de rom som
brukes til overnatting.
2.5. Nattevakten skal hver time patruljere i de deler av bygningen som brukes til
overnatting. Han/hun skal spesielt påse at røykeforbudet overholdes.
Fremmede vises bort.
3. Ved brann
3.1. Varsle alle i bygningen ved å løse ut brannmeldere/starte skoleklokkene.
Varsle brannvesenet over telefon – 110
3.2. Hjelpe alle med å komme seg ut. Påse at alle forlater soverommene. Ta ikke
med bagasje.
3.3. Gjennomsøk om mulig toaletter og andre birom. Lukk vinduer og dører
dersom det er mulig.
3.4. Prøv å slukke branntilløp med tilgjengelig slukkemateriell.
3.5. Møt brannvesenet og orienter dem. Angi om mulig brannsted og hvor det er
folk inne i bygget.
Etter evakuering går alle til anvist samlingsplass og blir der til nødvendig registrering
er foretatt.
12

13

