
Retningslinjer for camping på Funn cups oppstillingsplasser 
 
Alle plassene er forhåndsbooket og betalt. Har du ikke gjort dette har du heller ikke 
rett til oppstillingsplass på skolens område. Du må i så fall ta kontakt med 
campingansvarlig for å sjekke ut om vi kan ha ledig plass. 
Til de som har betalt for plass gjelder følgende: 
   
• Vognen skal parkeres på anvist nummerert plass ihht oppsett publisert på Funn 

cups hjemmeside. Denne plass skal samsvare med nummerert opptegning på 
asfalten utenfor skolen. 

• Alle vogner parkeres med draget ut slik at vogna lett kan kobles på.  
• Det skal være 4 meter mellom hver vogn. Dette skal være ivaretatt ifht 

oppmerking. Dette av brannsikkerhetstilsyn. 
• Bilene kan ikke parkeres ved vognene, dette for å få plass til alle. 
• Vogntoalett tømmes på Cirkle K Fagernes rett sør for Narvik. Svært viktig at dette 

overholdes ifht hygienehensyn. 
 
Vi anbefaler at dere tar med ekstra skjøteledning da det kan være litt avstand til 
strømbokser. Ledninger må selvsagt være godkjente. 
 
Våre campere kan bruke turneringas fasiliteter som toaletter og dusj. 
 
Trivsel under Funn Cup 2020 
Det ventes storinnrykk av campingvogner. Det blir fort 100 vogner totalt fordelt på 5 
skoler. Ved innrykk på fredag kan det være mange som skal på plass med vogn 
samtidig. Vi ber dere være tålmodig og eventuelt hjelpe hverandre slik at dette går 
enkelt og greit.  
Husk også at dere er på et idrettsarrangement. Det er alltid trivelig å sitte utenfor 
vogna utover kvelden, men husk at det er kort vei til naboen ifht høylytt prat og latter.  
Som for spillerne som overnatter på skola så skal det være ro på området kl 2300. 
 
Sjekkliste for campingturen 

• Husk nødnummeret til brannvesenet: 110 
• Hvor er nærmeste brannslokkingsutstyr? Alle campingvogner bør ha eget 

håndslokkeapparat. 
• Har du sjekket at det ikke er lekkasjer på propananleggets slanger, rør eller 

koblinger? 
• Har du sjekket at propananlegget er montert etter produsentens anvisninger? 

Det skal være minimum 60 cm avstand fra propananlegg til vegger og tak. 
• Grilling må bare foregå utendørs. 
• Har du reise-røykvarsler i campingvognen eller teltet? Husk å bytte batteri 

hvert år. 

Eventuelle spørsmål rettes til Frank på epost frank@fkmjolner.no eller sekretariatet  
for Funn cup. 
 
 


