
 
 

 

 

Hei alle sammen 

 

Da er det klart for OIHK og Maria Rooth jentecamp 4.-6. mai 2018 

 

Masterplan på istidene og gruppeinndeling ligger på hjemmesiden til Oslo ishockey-krets, 

oihk.no.  

 

Det vil bli lagt ut bilder på Oslo ishockeykrets sin facebook side. 

Er det noen som IKKE vil bli fotografert så gi beskjed ved oppmøte eller send en mail. 

 

Alle må ta med treningsskift og joggesko til aktiviteter utenfor is.  

Er været bra vil vi være en del ute.  

Har du egen kølle til barmark, ta den med. HUSK vannflaske! 

Det er ikke salg av tape til kølle o.l i hallen. Dette må man ta med selv.  

Man kan gå fra garderobe til isen uten kalosjer, men det anbefales at man har kalosjer med da 

det kan være en del småstein og sand i garderoben. 

  

Det vil bli delt ut drakter i starten av campen, men gruppeledere står fritt til å forandre farger 

på draktene i gruppene. Disse levers tilbake til gruppeledere når campen er over. 

 

Vi skal gjøre vårt for å forebygge tyveri, men det er viktig at hver enkelt utøver leverer inn 

sine verdisaker til sin gruppe leder hver dag. 

 

Parkering er et problem i området rundt Manglerud ishall nå for tiden, da innkjøringen inn til 

skolen er stengt. Skal man parkere bilen så bør man parkere på parkeringsplassen nederst ved 

Plogveien eller i Plogveien, for så å gå opp til hallen. Følg med på skilting for 

parkeringsvaktene ligger ikke på latsiden i dette området med å skrive ut bøter. 

 

Alle må stille med nyslipte skøyter, og trenger man slip i løpet av helgen, så er det fint om 

man melder dette inn i god tid før øktene. 

 

Viktig, dersom noen barn har noe form for allergier, eller andre forhold vi bør vite om, som 

ikke er meldt inn i påmeldingsskjemaet, så si dette til gruppeleder ved oppmøte. 

 

Vil bare nevne at det vil til tider vil bli trangt i garderoben, så det er viktig at man holder 

orden på utstyret sitt. Viktig at det er ryddig på plassen sin slik at ikke ting forsvinner. 

 

Det vil være mulighet for sliping av skøyter i begrensede tider i hallen. Info om dette vil dere 

få ved oppmøte og det vil henge lapp på oppslagstavle når man kan slipe. 



 

Det vil være begrenset åpningstid i kiosk med begrenset utvalg. Det vil alltid være mulighet 

for kjøp av kaffe og drikke. 

 

De av jentene som har tre-kule til kølleteknikk utendørs kan ta den med. 

Anbefaler at man tar med en god tusj til autografer da det kan dukke opp noen kjente 

hockeyfjes. 

 

Oppmøtetider fredag: 

MS Grønn kl.15.45.  

MS Hvit kl.16.45. 

MS Gul kl.18.00. 

 

Har du spørsmål så ta kontakt med  

Jarle Hilton 

Mail: jarlehilton@icloud.com  

Mobil: 97744004 

 

 

Da ønsker vi spillere og foreldre hjertelig velkommen til Manglerud ishall til en flott 

hockeyhelg!  
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