
Hyttetur!
Pakkeliste:

- Sovepose, pute og laken
- Badetøy (joine morgenbad på lørdag?;D)
- Uteklær (forbindelse med liten staffet)
- Ellers klær til å chille i
- Handkle 
- Eventuelle spill/gitar 
- Kamera og ladere 
- Penger til bussen (dette betaler dere selv – 27 kr en vei)
- Drikke til alle måltid (melk, brus, øl, vin, saft)
- OBS!! Frokost og kvelds må handles sjøl 

Romfordeling: 

Hvert rom har selv ansvar for at det er rent på rommet når vi reiser. I tillegg vil 
hvert rom få et fellesrom å vaske. Fordelinger av vaskelister får dere etter 
hvert.
Bussavganger til og fra hytta:
Oppmøte ved den store blomsterpaviljongen på Festplassen fredag kl. 1700. 
Viktig at alle møter i tide, for bussen vi skal ta går 17.13 fra Nordahl Bruns 
gate. Vi tar buss 51 til Hjellestadskiftet.
På veien hjem reiser vi etter vi har vasket og ryddet oss ut av hytta. Vi satser 
på å ta en buss som går kl. 11.35. Det er buss 51 som går direkte tilbake til 
sentrum.



Rom 1 Rom 2 Rom 3 Rom 4 Rom5

Joachim Karoline 
Eriksen

Eldri Lene Martha 

David Cathrine Marita Angharrad Marianne

Andre Adelheid Anette Mari Sigrid

(Mathias) Sara Caroline Olsen




Program
Fredag:


Lørdag:


Søndag:


Dere har selv ansvar for å bergene tiden på søndag!! Alt skal være pakket 
klart, og ryddet SEINEST klokken 11:00. 
Hytten og området rundt er ikke så stort, så oppmøteplass får dere med dere 
fortløpende. 
Hvis det er flere spm, send meld til meg på face (Martha Ørjasæter). 

Tid Aktivitet 

17:00 Avreise. Kommer fram og finner rom. 

19:00 Grillmat. Underhold hverandre! 

Tid Aktivitet

11:00 Foredrag – Førstehjelp for 
farmasøyter
Varer maks 2 timer med pause.

15:00 Stafett (ute)

18:00 Middag (Taco)

20:00 ! Quiz, Kåringer, kos og spill!

Tid Aktivitet 

Bestemmer selv Frokost 

09:30 Vasking 

11:00 Avreise fra hytten 


