Kjære frivillige ved årets NM!
Tusen takk for at du har meldt deg som frivillig til NM for Hjelpekorps i Kristiansand. Vi er
svært takknemlige for at du gir litt (eller mye) av din tid, og dermed med på å lage et bra
arrangement for de lagene som kommer fra andre deler av landet. I dag er det ni lag
påmeldt fra Sør-Trøndelag i nord til Vest-Agder i sør.

Dommer
Skal du være dommer under NM? Det blir dommermøte fredag kl 19-20 på Lovisenlund
skole. Kan du ikke møte her må du gi beskjed så fort som mulig. Oppmøte lørdag er kl 06:30
på Bangs Villa (Røde Kors-huset i Kristiansand. Adresse: Vesterveien 6) Det er ønskelig at
dommere møter i uniform på lørdagen. Dere får utdelt vester dere skal ha på under
ringløypen. Kontaktperson for dommere er Heidi Sørensen, heidi.sorensen@rodekors.org

Markør:
Skal du være markør? Da skal du ha mottatt informasjon om din oppgave og oppmøtested.
Sminking foregår på Bangs Villa lørdag morgen. Kontaktperson for markører er Elin Mari
Skorstad, elinms@yahoo.com

Sminkør:
Sminkørene skal også ha fått informasjon i egen mail. Sminking vil foregå på Bangs Villa
lørdag morgen. Kontaktperson for sminkørene er Gro Elise Sviland Henriksen,
opplaring@solarodekors.no

Guide:
Guidene har fått egen mail med informasjon. Det blir guidemøte onsdag 4. september kl 1819 på Bangs Villa. Kontaktperson for guider er Mali Huse, korpsleder.kristiansand@varkh.no

Sjåfør:
Sjåfører har også fått egen informasjon. Kontaktperson for sjåfører er Mali Huse,
korpsleder.kristiansand@varkh.no

Runnere:
Dere må være tilgjengelige hele lørdagen fra kl 06:00 til kl 17:00. Oppmøte ENO. Dere blir
kontaktet. Kontaktperson er Ingvild Miland og Mari Thomassen,
ingvild.miland@rodekors.org eller mari@dyreparken.no.

Frivillige til o-løp
Frivillige til o-løpet skal allerede være kontaktet med oppgaver og oppmøtested.
Kontaktperson for o-løpet er May Linn Tarasenko, maylinn.tarasenko@gmail.com

Uniformering
Det er ønskelig at alle som ikke trenger å ha på seg markørtøy har på seg RK-uniformen. Vi
bruker ikke refleksvesten under NM, det er forbeholdt deltakerne. Har du ikke uniform, kan
du bruke nøytrale klær.

Overnatting
Overnatting skjer på Lovisenlund Skole på Lund like utenfor Kristiansand (se kart). Skolen
ligger ca. 15-20 min gange fra sentrum av Kristiansand.
Noen frivillige har valgt på bo hjemme eller på hotell.

Sekretariat
Dette blir på Lovisenlund skole. Alle frivillige må registrere seg her ved ankomst, samt hente
ut informasjon og frivilligbevis (dere trenger dette for å komme inn på banketten). Her kan
dere også hente t-skjorten.

Kost
Det blir middag på skolen kl. 18:00 på fredag for de som kommer da og skal overnatte på
skolen. Samme sted vil det også være frokost begge dager. Alle må smøre lunsj på lørdagen.
Det blir en lang dag, så husk å ta med dere nok mat. Vi ordner drikke til lunsjen og et
mellommåltid på slutten av ringløypen på lørdagen.
Det blir lagt opp til muligheten for å smøre lunsj på Bangs Villa for de som møter der direkte.

O-løp
Sted er fortsatt hemmelig og blir ikke opplyst om før lagene forlater skolen. Hvis du ikke har
andre oppgaver fredag kveld er du hjertelig velkommen til å være i supporterområdet ved
start/målgang og følge med lagene der. Vi ordner med tracking på storskjem. Her er det
mulig å ha med egen drikke av fritt valg.

Ringløypen
Denne blir i Baneheia. Her vil det være mulig for supportere og andre å følge med på
konkurransen. De aller fleste frivillige har oppgaver under ringløypen. De fleste av dere får
egen informasjon om oppgaver, oppmøtested og hva dere må ha med dere.

Bankett
Banketten vil være på Clarion Hotell Ernst. Her er det mulig å komme fra kl 18:30 og baren
vil være åpen. Vi blir her utover kvelden og en lokal DJ spiller musikk etter premieutdelingen.

Transport
Vi kan være behjelpelige med transport fra flyplass eller rutebilstasjonen til skolen på fredag
ettermiddag og på søndag frem til kl. 12:00. Trenger dere dette må det meldes inn til
nm.hjelpekorps@gmail.com så fort som mulig. Kommer dere med fly er det fint om dere
også legger ved flightnummeret.

Det er mulig å ta flybussen til/fra Kjevik. Denne går forbi skolen og stopper ved busstoppet
«Lund Torv». https://www.flybussen.no/ruter/kristiansand
Det er også mulig å ta vanlig buss i Kristiansand fra sentrum til skolen. Her kan dere velge å
gå av på busstoppet «Østerveien» eller «Oddermarka». https://akt.no/
Vi ordner transport på morgenen lørdag fra Lovisenlund skole til Bangs Villa for sminkører,
markører og dommere. Bor du hjemme eller på hotellet er du selv ansvarlig for å komme
deg til Bangs Villa. Fra hotellet er det ca. 10 min å gå (se kart). Det er mulig å parkere ved
«Arkivet», rett ved siden av Bangs Villa, hvis du kommer med egen bil. Det er ikke mengder
med parkeringsplasser, så gjerne samkjør om det er mulig.

Ta med
Det du trenger for å klare de oppgavene du har blitt tildelt. Husk at været kan endre seg og
da er det lurt med tøy tilpasset dette. Bor du ikke på skolen, men kommer hjemmefra, husk
lunsj til lørdagen hvis du ikke vil smøre deg dette på Bangs Villa. Vi ordner med drikke til
dere.

Rammeprogram
Fredag:
Fra kl 16:00
18:00
19:00
20:00
20:15
21:00
21:00
02:00

Innsjekk skole
Middag på Lovisenlund skole
Dommermøte og lagledermøte på Lovisenlund
Åpning av NM på Lovisenlund
Transport til O-løpet
Start O-løp
Supporterområde i start/målområdet
O-løp slutt

Lørdag:
06:00 – 07:45
08:00
08:15
09:00
12:15
16:00
19:00

Frokost (smør lunsj)
Åpning av ringløypa på Lovisenlund
Transport til ringløypa/Baneheia
Start ringløype
Lunsj
Slutt ringeløype. Transport til skolen
Bankett

Søndag:
09:00

Frokost og hjemreise

Kart

Kontaktinformasjon
NM-telefon: 951 96 320
E-post: nm.hjelpekorps@gmail.com
Vi gleder oss til å samarbeide med dere om et flott arrangement!
Med vennlig hilsen og på vegen av hovedkomiteen
Heidi Sørensen
Leder for NM-komiteen 2019

