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Unionsmatchen

Overnatting og mat 

25-27 mai 2018
Velkommen til overnatting og matservering på Sundvollen oppvekstsenter/Kleivhallen. Vi er veldig 
glade for at vi har fått lov til å benytte oppvekssenteret til overnatting. Barna på skolen gleder seg 
over at morgendagens orienteringskraft skal komme på besøk. :-) 

FREMMØTE
Sundvollen oppvekstsenter 
Dronningveien 19, 3531 Krokkleiva
https://goo.gl/maps/19dy2r46osz

ROMFORDELING
Kretsene/distriktene benytter følgende rom: 

Krets/distrikt Rom

Akershus/Oslo Hovedetasje: 235, 238 

Bohuslän/Dal Hovedetasje: 2216 

Buskerud Kleivhallen

Göteborg Underetasje: Aula

Mjøs-O Underetasje - Grupperom

Østfold Hovedetasje: 2216-2220

Halland/Skåne Hovedetasje: 244, 247

Västergötland Hovedetasje: 2210-2214

INNSJEKK/UTSJEKK
Ved ankomst vil klasserommene være slik skolebarna forventer at de ser ut når de kommer tilbake. 
En leder for kretsen/distirektet tegner opp hvordan pulter/stoler er plassert på skjema som ligger i 
klasserommene. 
Ved avreise kostes gulvene, søppel tømmes i sorte søppelsekker og rommene ryddes tilbake slik de 
var ved ankomst. Det er mye rart i noen av klasserommene. Vi regner med at alt blir behandlet 
pent :-)

SKOFRITT
Vi skal ikke gå med utesko inne på Sundvollen oppvekstenter. Skoene settes ved inngangen som 
benyttes. Ulike kretser kan benytte ulike innganger til sine klasserom (Se kart til slutt)

https://goo.gl/maps/19dy2r46osz


MATSERVERING
All matservering foregår i Kleivhallen. Kleivhallen er også skofri. Benytt engangssokker utenpå 
skoene dine. Disse ligger ved inngangen. 
De som har bestilt spesialmat (allergier eller annet) får dette ved eget bord eller i kioskluken til 
venstre etter at du har gått inn i bygningen. 
Det er noen av deltagerene som har allerigier ( nøtter, citrusfrukt). Vis hensyn til dette. 

Serveringstider
Fredag 25.mai: 

• Middag  20:00-21:30
Lørdag 26.mai: 

• Frokost 07:30-09:00 (Husk å smøre niste til lunsj)
• Middag 18:00-19:30
• Enkel kveldsmat 21:00-21:30

Søndag 27.mai: 
• Frokost 06:30-08:00 (Lurt å pakke og rydde først). Husk å smøre niste til lunsj

TOALETT OG DUSJ
Det er toalett i alle bygg. Det er dusjmuligheter i Kleivhallen. 3 jentegarderober og 3 
guttegarderober. 
Vi går kontrollrunder innimellom for å etterfylle dopapir og såpe, men si i fra dersom du ser at det 
er noe som mangler. 
Dusjene er tilgjengelig fredag til lørdag hele dagen. 
På søndagen vil disse være tilgjengelig kl. 13-14 dersom noen melder i fra om at de ønsker å 
benytte seg av dette.

BRANNVAKT
Overnatting er meldt inn til Ringerike brann- og redningstjeneste. Det er krav om våken brannvakt. 
Natt til lørdag håndterer arrangøren denne nattevakten mellom kl. 01:00 og kl. 06:00. 
Natt til søndag må kretsene/distriktene rullere denne nattevakten etter følgende plan

Krets/distrikt Tidsperiode for brannvakt

Akershus/Oslo Fredag/Lørdag 23:00-01:00

Bohuslän-Dal Lørdag/Søndag 23:00-01:00

Buskerud Søndag  01:00-02:00

Göteborg Søndag  02:00-03:00

Mjøs-O Søndag  03:00-04:00

Østfold Søndag  04:00-05:00

Halland/Skåne Søndag  05:00-06:00

Västergötland Hjelpe til med foreberedelser til kveldsmat 
lørdag kl. 21:00 – 21:30 

Overnattingslokalene har varslingsanlegg og er tilknyttet alarmsentral (110). 



Ved eventuell brann så skal den våkne nattevakten 
• ringe nødnummer 110 for å bekrefte at de har tatt i mot varsling. 
• vekke andre ledere som organiserer rømning av skole/hall
• sørge for at alle kretser/distrikt har våkne ledere

Kretsene/distriktene avtaler selv møtested utendørs for kontroll av at alle deltagerene har kommet 
seg ut. 

LAGLEDERMØTER
Lagledermøtene finner sted i møterom i Kleivhallen. Det er fint om 1-3 personer i fra hver krets blir
med på disse. 

Tidspunktene for møtene er: 
• Fredag: 19:00
• Lørdag: 16:30

KONTAKTPERSONER

Navn Telefon Rolle

Stig Melling 95124632 UM koordinator

Anders Beyer Brattli 90632465 Overnattting

Kari Strande 909 96 515 Løpseder

Karen Backe Langum 481 98 058 Bespisning

BUTIKK
Vi har mat... så det skal jo ikke være nødvendig å gå på butikken.... 
Det er gangavstand til nærmeste butikk (Spar Sundvollen). Se kart
Åpningstidene er:

• fredag til kl. 23
• lørdag til kl. 20
• søndag – stengt

OVERSIKTSKART





INNGANGSPARTIER



Hovedetasjen:



Underetasje:



Tidsplan Unionsmatch 2018 på Ringerike
FREDAG LØRDAG SØNDAG

15:00-18:00 Innsjekking på skole/hall 07:30-09:00 Frokost i Kleivhallen 06:30-08:00 Frokost i Kleivhallen
( Lurt å pakke og rydde først)

16:00-18:00 Trening 09:00 Avreise til Eggemoen 08:00-08:15 Utsjekking av klasserom

17:00-22:00 Dusj i Kleivhallen 11:00 Første start individuelt 08:15 Kretsene kjører til arena

19:00-19:45 Lagledermøte Ca 14:30 Sermoni Eggemoen 10:00- Start stafett

20:00-21:30 Middag i Kleivhallen 14:00- Dusj i Kleivhallen Ca 12:30 Premiesermoni Eggemoen

22:30 Alle på rom 16:30-17:30 Lagledermøte 10:30 Første start Ringeriksløpet

23:00 Stille 18:00 Innlevering av stafettlag 13:00-14:00 Dusj i Kleivhallen, Sundvollen

18:00-19:30 Middag i Kleivhallen

19:45 Felles foto Ca 12:00 Stipulert vinnertid

20:00 Premieutdeling Sundvollen

20:30- Lek og morro

21:00-21:30 Enkel kveldsmat

22:30 Alle på rom

23:00 Stille
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