Bamselekene 2018
Som dere er kjent med fornyer vi Bamselekene i år. Vårt mål er at barna skal oppleve
Bamselekene 2018 som et arrangement de virkelig reiser fornøyd hjem fra.
Noen av forandringene vi gjør er å starte opp allerede fredag kveld, sannsynligvis kl. 18.00. Dette
gjør at vi kan komprimere tidsskjema for de yngste klassene. Vi skal også prøve å avslutte litt tidligere
på søndag ettermiddag. Fredag kveld vil det blant annet bli 60m hekk og stav for 13-19 år og 60m
forsøk 14-19 år (finaler lørdag).
Det blir også en formidabel forbedring av mattilbudet ved at vi tilbyr Smart Idrettsmat under hele
arrangementet. Tidligere har det kun vært en bortgjemt kiosk med begrenset utvalg. Vi har nå
inngått et samarbeid med Tine og tilbyr Smart idrettsmat i flere utsalgspunkter.
Sosialt. Vi er godt i gang med arbeidet i de forskjellige komiteene våre. Vi jobber blant annet med å
lage en «Bamse-Best av de beste» konkurranse.
Overnatting med bespisning. Vi har inngått avtale med fire skoler. Tre av de er i gangavstand, maks
10 min gange fra hallen. Den siste er 5 min med bil (Vi setter opp buss). Det vi tilbyr til klubbene, er
felles overnatting og frokost/middag.

Tilbud til klubber i Hedmark og Oppland: Vi har satt opp to alternativer til
overnatting/bespisning:
Alt. A = 2 overnattinger fre-søn, 2 frokoster, 1 middag(lørdag) og kveldsmat (fredag), kr 500,Alt. B = 1 overnatting, 1 frokost og en kveldsmat/middag. Kr 300,Aldersklassene i Bamselekene er fra 10 år til og med 19 år. Klubbene må stille med ledere til
overnatting. Vi ønsker at de av dere som ønsker å benytte dere av dette til Bamselekene 2018
reserverer et ca. antall senest 10. desember.

Fakta Bamselekene
Arrangeres 16.-18.mars 2018
814 deltagere i 2017
2587 starter i 2017
Det ble delt ut over 4000 bamser i 2017
Ta kontakt med Dag eller Bård hvis dere har spørsmål. Vi har ca. 450 plasser, og bruker først til mølla
prinsippet. Blir det behov for enda flere plasser vil vi prøve å inngå avtale med ytterligere skoler.

Hilsen
Dag Kåshagen, e-post: dag.kashagen@friidrett.no
Bård Venholen, e-post: bard.venholen@friidrett.no

