Velkommen til NBCC avd. Hammerfest `s

Tyttebærtreff 6-8 september 2019.
Det er en glede også i år å ønske dere alle hjertelig velkommen til Tyttebærtreffet, i regi
av NBCC avd. Hammerfest. I år har vi for lagt det til Caravanplassen på Skaidi, siden vi
har 40-års markering samme helg.
Håper dere alle får en trivelig helg med oss. Etter langtidsvarslet nå, ser det ut som vi skal
få oppholdsvær, noe vi håper holder. For øvrig anbefales det å sjekke værmeldingen for
helgen i tilfelle værgudene skulle forandre mening.
Ta vare på hverandre og skap et hyggelig minne for livet.
Med vennlig hilsen,
Kjersti Sollien Iversen, for Styret NBCC avd. Hammerfest.

NB! Siste påmeldingsfrist: Onsdag 4. september
avd127@nocc.no eller tlf til leder 91748916

Program
Fredag 6. september:
Folk kommer inn til plassen. For de som ikke har fast plass. Innkjøring fra kl 15.00.
Trond Stamsvik i styret er på plassen, og vil vise dere hvor dere skal stå, etter hvert som dere
kommer. Han treffer dere på mobil: 951 22 099
Etter kl 18.00 Avdelingsleder går rundt til dere, og tar imot betaling utover fredagen.
Det er mulig å betale på stedet med både kort, vipps og kontant. Kr 200,- pr ekvipasje, for de
med fast plass på Skaidi. Kr 500,- for medlemmer av NBCC.
Ikke medlemmer betaler kr 700,- Vårt vipps nr er #73575.
Dette inkluderer strøm fredag til søndag pr ekvipasje, gratis kaffe og vafler med tilbehør
lørdag formiddag, og gryterett med salat og loff, spis så mye du vil, lørdags kveld.
17.00: Grill vil bli fyrt opp fra kl 17.00. Ta med egen grillmat og godt humør.
18.00: Offisiell åpning ved leder, Kjersti Sollien Iversen, ved brakka.
19.00: Loddsalget starter, kr 10 pr lodd. (Trekning lørdag). Masse flotte premier.
Utover kvelden: Sosialt samvær med hygge og musikk.
Vi ser frem til en veldig trivelig kveld sammen med dere.
Fra kl 20.00: XO-konkurranse. Kr 10,- pr kast.

Lørdag 7. september:
Tyttebærplukking hele døgnet.
Skaidi Xtreme rett ved caravanplassen, for de som vil se. Tar derfor med programmet deres her.
Vi har derfor valgt å ha litt løst program disse timene.

Fra kl. 09.00: Sekretariat. Start og Målområdet ved infoskilt på E6, ca 600m i retning Alta.
NB! Sekretariatet stenger 30 minutter før rittstart.
Kl. 11.30: Start Skaidi Xtreme
Kl. 12.00: Start Skaidi Ungdom 11-12 år*
Kl. 12.45: Start Skaidi Adventure*
Kl. 12.45: Start Skaidi Ungdom 13-14 og 15-16*
Kl. 12.50: Start Pinorittet (Skaidi Barn)* (Sekreteriatet for Skaidi Barn stenger kl 1230).
Pinolekene, barneaktiviteter som starter etter Pinorittet. Pinolekene i år inneholder
kanopadling, lift og aktiviteter fra vår generalsponsor, SpareBank1 Nord-Norge.
*Tidpunktene for Skaidi Adventure/Ungdom og Pinorittet kan endres innen start.
Kl. 13.40: Vinner av Skaidi Xtreme ventes i mål.
Kl. 16.00: Premieutdeling i start- og målområdet.
Caravanplassen
Kl 12.00-17.00: Natursti for store og små. Natursti starter og slutter ved servicehuset.
Innlevering i boksen som står i gangen.
Etter kl 13 og før kl 16.00: Vafler, kaffe og juice.
Kl 17.00: Bingo! Gratis for ungene, Kr 75,- pr blokk for voksne.
Kl 19.00: Felles middag i form av gryterett med salat og loff, spis så mye du vil.
Kl 20.00: Offentliggjøring av vinnerne av Naturstiene i dag.
Utdeling av diplom og premie til alle ungene som deltok på natursti. Taler.
Utdeling av diplom og pin til de med langt og trofast medlemskap i avdelingen.
Fra kl 20.00: Vi kjører også lignende konkurranse som XO for alle barna, men med andre
premier. Kr 1,- pr kast. Ta gjerne med kronestykker!!!
Trekking av loddsalget.
Utover kvelden: Sosialt samvær med hygge og musikk.

Søndag 8. september:
Tyttebærplukking hele døgnet.
12.00: Premiering av den som har plukket mest tyttebær i løpet av treffet.
Premie for både barn og voksne.
12.00: Avslutning av treffet, ved leder Kjersti Sollien Iversen
Hjemkjøring.
Programmet er satt opp som veiledende nå før treffet. Små endringer kan forekomme.
Igjen velkommen til et koselig treff på nydelige Skaidi, og takk for at dere ønsker å tilbringe
helgen med oss. Vi håper værgudene er med oss i år.

