
Litt praktisk info til instruktører og ledere: 
 

 Det anbefales at dere tar med knekkebrød eller polarbrød, da vi ikke vet hva type 
brød de kan tilby i Kroatia 

 Ber alle se til at det er ro i gangene på hotellet etter kl. 22.30, da mange skal opp 
tidlig og trenger søvn. Skal man sitte oppe, så er det mulighet for å gjøre det i 
hotellets oppholdsrom.  

 Vi har tidligere opplevd store forsinkelser i flytrafikken og flere mistet midlertidig 
bagasjen sin. Derfor er det kjempeviktig å nevne i år også at kostymer og sko må tas 
med i håndbagasjen.  

 Det er dere personlige instruktører som kjenner deres utøvere best og som vet hva 
de trenger for å yte sitt beste. Vi anbefaler at dere som gjør dette for første gang 
prøver å forberede utøverne deres på den mentale biten ved å delta i et så stort 
mesterskap. Da kan man unngå at det blir et stort sjokk når de kommer til arenaen og 
ser hvor stort alt er. Trenger dere hjelp til noe av dette, må dere bare kontakte Heidi 
på telefon 416 13 579. Anbefaler også at dere snakker med instruktører og utøvere 
som har vært på EM/VM før for å få litt tips hvis dere kjenner behov for det. Vi i 
landslagsledelsen er her for dere, men vi vil ikke blande oss inn i deres arbeid og 
forberedelse med mindre dere ber oss om veiledning.   

 Passene tar instruktørene vare på og tar dem med til slusa når din(e) utøver(e) skal 
på gulvet.  

 Mange av dere har gjort dette mange ganger før og kjenner til hvordan et 
mesterskap fungerer, men vi har også en del med som reiser for første gang. Vi vil 
oppfordre dere som har lang erfaring å være ekstra inkluderende med de som er nye 
på landslaget, også nye instruktører og ledere. Det er svært ønskelig at vi alle har en 
god tone overfor hverandre og at vi føler oss som ett landslag selv om vi er mange 
korps. 

 Dersom noen av dere har spørsmål til mesterskapet kan dere kontakte Sissel som 
videreformidler mailer. Sissel er reiseleder, og vil svare på den biten.  

 Musikken er i år tilsendt på forhånd, og i tillegg vil vi ha med oss en usb-pinne i 
reserve. Vi ber likevel alle om å ta med sin egen reservemusikk på usb i tillegg, for å 
være på den helt sikre siden.   

 
Da gjenstår det bare å si at vi gleder oss en hel haug til påsken, og vi skal ha en fantastisk 
helg sammen!   
 
Stor hilsen fra National Coach Heidi, og NC-assistentene Sissel, Ida og Stine  


