
 

Viktig informasjon 

og pakkeliste 

 

Oppmøte på Heggetun: kl. 18:00  fredag den 16. november 

Avreise fra Bærum:  ca. kl. 08:00  lørdag morgen 
 

 

- Penger 

o Du skal betale 100 kroner (vipps, kort eller kontant) 

når du møter på Heggetun fredag ettermiddag. 

o Det er kiosk på stedet hvor du kan kjøpe mat og drikke.  

De tar vipps og kortbetaling. Ikke kontanter. 

Ellers anbefaler vi å ta med snacks, drikke og mat for natten. 

Vi arrangerer en gratis og enkel middag på fredag ettermiddag. 
 

- Ta med pysj eller et annet morsomt kostyme. Du kan selvfølgelig gå i 

vanlige klær om du ønsker det. 
 

- Hygieneartikler, som tannbørste o.l. 
 

- Det er kult om du tar med og bruker t-skjorten fra 

forestillingen. Har du ikke en slik t-skjorte kan du få en 

på kick-off fredag ettermiddag. 

 

Husk at du selv må arrangere transport hjem, det blir ikke felles reise 

hjem, slik som det blir med buss til hallen. Ingen får dra fra Bærum 

før vi har ryddet og arrangementet er over. Vi regner med at 

arrangementet er over et sted mellom 07:30 – 08:00 lørdag morgen. 

 

Vi minner om at arrangementet er rusfritt og at brudd på 

dette medfører hjemsending for egen regning. 

 

Vi gleder oss masse til å dra på pysjcup sammen med dere! 

Hilsen Simen, Kristofer og Marianne 😊😊 

Pakkeliste 



Tid Program 

18:00 Oppmøte Heggetun 

Spise mat 

18:30 Øve på kamprop 

19:45 Avreise til Bærum idrettspark 

20:00 VELKOMMEN TIL PYSJ CUP! 

Registrering og innsjekk ved inngangen 

Tilgang til garderober og tribunen. Det er merket hvor gruppen skal 

sitte!  

20:30-20:45 Ledermøter:   

- Dommere 

Oppmøte: lederrommet (ledes av sekretariat Christian & Stan) 

- Vakter 

Oppmøte: mesaninen (ledes av vaktansvarlig Eivind) 

- Kioskmedarbeidere 

Oppmøte: kiosken (ledes av logstikkansvarlig Charlotte) 

21:00 ÅPNING: info, innslag, fellesdans og kampropkonkurranse 

21:30 Vi er i gang! - De første kampene starter / Kiosken åpner 

02:20 Andakt 

02:30 Pause med drop-in-aktiviteter:  

- Gabongturnering med innføringskurs 

Oppmøte: kioskområdet 

- Kanonball  

Oppmøte: volleyballhallen 

- Kahoot  

Oppmøte: Tribuner volleyballhallen 

04:00 Kampene begynner igjen! Sluttspillene er i gang 

Ca. 06:00 FINALER 

Ca. 06:30 Avslutning og pokalutdelinger 
 

Opprydning 

Ferdig ca. 

kl.07.30/08:00! 

Takk for årets Pysj Cup! 

 


