Velkommen til NBCC avd. Hammerfest `s

Tyttebærtreff 8-10 september 2017.
Det er en glede også i år å ønske dere alle hjertelig velkommen til Tyttebærtreffet på
Stabbursdalen Resort i regi av NBCC avd. Hammerfest. Dette planlegges som en årlig
tradisjon, og vil finne sted igjen også 7-9 september 2018, på samme plass.
Det er også ekstra trivelig at det nå også var mulig å få gjennomført regionårsmøtet for
Region Finnmark samme helg på samme plass. En ekstra takk til de som skal delta på det,
og som sporty stiller opp og kombinerte dette med treffet.
Håper dere alle får en trivelig helg med oss. Etter langtidsvarslet nå, ser det ut som vi skal
få bra vær også i år, 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.

Program
Fredag 8. september:
Folk kommer inn til plassen. Innkjøring fra kl 15.00.
Registrering og betaling til styret.
Det er mulig å betale på stedet med både kort, vipps og kontant. Kr 800,- pr ekvipasje.
Det er også mulig å overføre kr 800,- til klubbens konto senest onsdag 6. september, så vi
rekker registrerer dette. Konto nr 7592 20 13276. Merk betaling med navn og tyttebærtreff.
18.00: Offisiell åpning ved leder, Kjersti Sollien Iversen.
19.00: Vi fyrer opp i grillene, for felles hygge og grilling av egen medbrakt mat.
Vi har reservert både grillstue og lavvo. Det oppfordres til å ta med ved til grillstua.
19.00: Loddsalget starter. (Trekning lørdag). Masse flotte premier.
Utover kvelden: Sosialt samvær med hygge og musikk. Vi ser frem til en veldig trivelig
kveld sammen med dere.

Lørdag 9. september:
Tyttebærplukking hele døgnet.
Fra kl 12.00 Aktiviteter og konkurranser for store og små. Barneaktivitetene vil gå i noen
puljer utover formiddagen. Hovedsenter for disse er ved grillstua.
(Potetløp, sekkeløp, hestesko kasting, parløp, ny type Barnebingo osv)
Kl 12.00-17.00: Natursti for store og små. En for barn/ungdom en for voksne. Ulike
spørsmål, samme sti. Natursti starter og slutter ved det blå teltet ved grillstua.
Innlevering i boksen i samme telt senest kl 17.00.
Fra kl 12.00: Badestampen for barna skal være varmet og klar til bruk fra nå og utover.
Ta med badetøy.

Kl 13.00: Ny type barnebingo for ungene ved grillhytta. Ta med tusj. Gratis og premie til
vinnerne. For alle barn/ungdom, de minste må muligens ha hjelp fra voksne for å krysse ut
tallene.
Kl 15.00: Vafler og kaffe i grillstua.
Fra kl 15.00-17.00: Loddsalget fortsetter. Hovedsakelig fra og ved grillhytta.
Kl 17.00: Trekking loddsalget.
Kl 18.00: Felles middag i form av lapskaus.
Kl 19.30: Offentliggjøring av vinnerne av Naturstiene i dag.
Utdelig av diplom til ungene som deltok på natursti.
Fra kl 20.00: XO-konkurranse. Kr 10,- pr kast.
Vi kjører også lignende konkurranse til barna, hvor premiene er godteri. Kr 1,- pr kast.
Utover kvelden: Sosialt samvær med hygge og musikk.

Søndag 10. september:
Tyttebærplukking hele døgnet.
12.00: Premiering av den som har plukket mest tyttebær i løpet av treffet.
12.00: Avslutning av treffet, ved leder Kjersti Sollien Iversen
Hjemkjøring.
Programmet er satt opp som veiledende nå før treffet. Små endringer kan forekomme.
Det er sauna og badestamp på området, også for de voksne, dersom noen ønsker å benytte
seg dette i løpet av helga.
Kirka vil være åpen, dersom noen ønsker å besøke denne.
Igjen velkommen til et koselig treff i nydelige Stabbursdalen., og takk for at dere ønsker å
tilbringe helgen med oss. Vi håper værgudene er med oss i år også, og at vi kan gjenta
suksessen fra i fjor.

