Velkommen til Drillutøverkurs på Skatval
13.-14. november 2021
Overnattingen vil foregå på Skatval skole, og treningen i Skatvalshallen – som
ligger i gangavstand fra skolen.
Ankomst
Hvis du kommer nordfra på E6: Passer Skatval kirke, og etter ca. 200 meter
følger du skilt til «Skatval» til høyre.
Hvis du kommer sydfra på E6: Følg skilting til «Skatval» og ta av til venstre ca.
200 meter før Skatval kirke (kirka er svært godt synlig fra E6 sydfra).
Tidsplan drillutøverkurs:
Lørdag 13.nov:
09:00-17:00
Søndag 14.nov:
09:00-16:00
For de som ønsker å komme fredag vil Skatval skole være åpen fra kl 18.00 og
utover for innkvartering, det vil også bli kveldsmat.
Måltider:
Kveldsmat fredag
Frokost, lunsj og middag lørdag
Frokost og lunsj søndag
Allergier, sykdommer eller andre viktige ting som det bør sies ifra om?
Ønsker dere overnatting fra fredag?
Vennligst gi beskjed direkte til teknisk arrangør.
E-post: stjordaldrilltropp@gmail.com
Anne Andersen tlf. 920 10 506
Timeplaner:
Timeplanene vil bli sendt ut i forkant av kurset og vil også bli hengt opp både på
skolen og i hallen. Helgen vil inneholde triks, teknikk og litt koreografi med
drillstav.
Behov for å ha med en leder?
Til enhver tid er det voksne til stede som tar godt vare på deltakerne og teknisk
arrangør stiller med våkne nattevakter. For utøvere under 12 år, anbefaler vi
likevel minst én overnattende leder. Dette koster 350,- kr pr. person og dekker

overnatting og alle måltider. Hvis det er noen som vil være med som
overnattende leder og ikke har meldt seg på enda, gi oss beskjed snarest til:
mari@musikkorps.no
Hva er det viktig å ha med seg på kurset?
• Sovepose, liggeunderlag og pute
• Treningstøy og treningssko (drillsko, dansesko, turnsokker o.l., i tillegg til
joggesko som avlastning)
• Drikkeflaske
• Drillstav
• Toalettsaker, håndkle og andre klær
• Lommepenger, spill, kortstokk m.m.
• Masse godt humør
Deltakeravgift
Deltakeravgiften dekker overnatting, måltider og kurs og vil bli fakturert og
sendt ut i forkant av kurset. Påmeldingen er bindende.

Da gjenstår det bare å ønske alle hjertelig velkommen til en
fantastisk helg på Stjørdal! Er det noe dere lurer på, ta kontakt!

