
 
20. Juni 2022 

Infoskriv 3 til Regional Talentsamling 2022 

Les infoskriv 1 og 2 før dette om det ikke allerede er gjort, de bygger på hverandre.   
Viktig å ha på varsler på facebook og følge med jevnlig der for informasjon de kommende 
dagene og gjennom samlingen. 

 
Vi minner om: 

1) Verdisaker: Det er ikke vakter som passer på verdisaker på skolen på dagtid, vi ber derfor 
spillerne om å ikke ha med pc/ipad og andre verdisaker som man ikke får med i bagen til/fra 
hallen. Dette vil dere heller ikke få bruk for. Orkanger IF (vertskap), Orkanger ungdomsskole 
og NHF Region Nord tar INGEN ansvar for eventuell erstatning ved tyveri. Pass derfor på 
egne verdisaker, og ikke ta med mer enn det høyst nødvendige. 

2) Utstyr: Pakkeliste i infoskriv 2. INGEN får ha dobbelmadrass pga. plassmangel. ALLE må ha 
med egen håndball (2’er) og vi bruker klister.  

3) Måltid: Mellommåltid (ekstra frukt, nøtter, rosiner, energibarer, osv.) og kveldsmat må den 
enkelte selv organisere. Er lov å smøre matpakke på frokost/lunsj.  

4) Regler: Gruppeinndeling og rominndeling blir stående, og det er ikke mulig å bytte internt. 
Målet er blant annet å bli kjent med nye spillere, derfor er alle fordelt på ulike rom og 
grupper. Det kommer også en liste med regler som vi ønsker at følges opp av hver enkelt, det 
har dere selv ansvar for å gjøre. Spillere som ikke følger det kan bli vurdert hjemsendt.  

 
Ankomst torsdag: 
Skolen åpner 15:00 for de tilreisende som ankommer tidlig. De som kommer kjørende til Orkanger 
kan gjerne sjekke inn senere på ettermiddagen/kvelden, senest 1900.  
All bespisning torsdag skjer på egen regning, så sørg for å ha med deg en stor matpakke eller kjøpe 
deg noe på butikken/restaurant i sentrum av Orkanger.  
Møte med alle spillerne blir sannsynligvis 21:00 eller 21:30 da noen kommer sent med fly. Vi ønsker å 
ha alle på plass med bagasje og funnet rom-plassen sin før fellesmøte. Hvis endring på tidspunkt vil 
det blir informert om i facebook-gruppen. 
 
Gruppeinndeling og dagsplaner: 
Dette kommer i egen link under “praktisk info” og på FB-siden. 
 
Egenandel og betaling: 
SMS utsendes spillerne onsdag 22/6 og torsdag 23/6 med informasjon om dette også, og oppfordring 
til å dele det videre til foresatt(e). Betaling skjer her: 
 
https://www.deltager.no/event/RTS_2022_f2007 
 
Du kan bruke mobil (for eksempel sender tjenesten deg til VIPPS hvis du ønsker) prøv gjerne før du 
sender spørsmål. Refusjon hvis seint forfall er en tidkrevende prosess - derfor er tjenesten sendt ut 
så tett på samlingen. Klubb som ønsker å dekke egenandel helt/delvis, kjører oppgjør direkte med 
spiller. Alle benytter nevnte betalingstjeneste. Dere som får reisetilskudd pga. reisevei, det er ment 
som redusering av egenandel. Dere som kommer med fly fra Salten og nordover må jeg snakke 
direkte med om egenandel. Dere skal for eksempel ikke betale 4000kr i flybillett, og i tillegg full 
egenandel på 3500kr. 
FRIST: søndag 26/6 12:00 
 

https://www.deltager.no/event/RTS_2022_f2007


 
 
 
Ankomst med buss: 
Se infoskriv 2 og FB-gruppe. Vi har oppfordret til å skrive i FB-gruppa når dere tar buss og fra hvor, 
slik at dere finner hverandre på bussen og kan hjelpe hverandre 

 
Ankomst med fly: 
Det er to ulike alternativ for å komme seg til Orkanger. Dere er barn, så betal for barnebilletter.  

1) Ta tog fra Værnes flyplass til Trondheim Sentralbanestasjon. Avgangstider fra Trondheim 
lufthavn/Værnes: 09:03, 10:03, 11:03, 12:03, 14:03, 16:03 og 17:03. 
Gå av på Trondheim S, og gå ut av stasjonen til bussholdeplassene (spør noen som jobber 
der). Ta buss nummer 310 eller 410 til Orkanger Skysstasjon. 
 

2) Ta flybussen til holdeplassen “Hesthagen”. Flybussen finner du rett utenfor 
Værnes/Trondheim lufthavn. Flybussen går hvert 20’ende minutt (xx:05, xx:25, xx:40). Gå fra 
Hesthagen til Einar Tambarskjelves gate (3 min), og vent på buss nummer 310 eller 410 mot 
Orkanger. Gå av på Orkanger Skysstasjon. 

Dere som lander 1800, 1935, 1955 og 2330 har fått egen SMS med hjelp til transport. 

Vi har ordnet buss fra Orkanger til Værnes for alle flyreisende mandag 27/6. 

 
Kart: 

 


