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 Madeira 2.0 - 2019 
Groruddalen Friidrettsklubb gjentar suksessen fra i fjor og 
drar på treningsleir og nye eventyr til Ribeira Brava/Ponta 

Do Sol  på Madeira i påsken 2019. 

Treningsleiren er for Ungdomsgruppa og vil først og fremst være et viktig 
verktøy rent treningsmessig ift til oppkjøring for utendørssesongen 2019. 

Det vil være treninger daglig både morgen og ettermiddag/kveld. 
Vi vil også bruke turen til opplevelser og sosiale aktiviteter som et viktig ledd 

i å utvikle et enda tettere fellesskap og lagmoral. 



ESTADIO GFIK DO VALE

Ribeira Brava from the hotel roof
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Avreise: Tirsdag 9.april kl.09:15 fra Gardermoen,Oslo med Norwegian
Oppmøte: Gardermoen 9.april kl.07:15 ved billettautomatene rett overfor 
SAS info point ved innsjekkskranker 6/7. Bli her til alle er på plass. 
Ankomst: Tirsdag 9.april kl.13:20 på Funchal,Madeira 
Transport: Privat transport fra Funchal til husene i Ponta Do Sol 

Bosted: Casa Marisa, by Madeira Alojamentolocal og Vivenda Por do Sol
Turoperatør: Booking.com og 2Madeira.com
Treningsfasiliteter: Centro Desportivo do Madeira 5 min unna hotellet

Hjemreise: Tirsdag 23.april kl. 14:10 fra Funchal med Norwegian 
Ankomst: Tirsdag 23.april kl. 20:15 på Gardermoen,Oslo

Totalpris på turen inkludert: reise,opphold,mat og transport er ca.10.500,- 
Lommepenger, aktiviteter,turer og dagstur med shopping til hovedstaden 
Funchal kommer i tillegg. 
Innbetaling for trening,lunch i løpet av turen på 3.000,- for to uker og 
1.500,- for 1 uke og 1.750 for 10 dager gjøres til GFIK’s klubbkonto  
Kontonr: 15060189908 
Bil gjøres opp per Vipps til de som evt. legger ut. 
1.200 i cash til Vivenda Por do Sol på stedet per pers. 
Vipps til Svein Tore for de som ikke kommer ned første uka. 
600 for de som blir 1 uke, 900 for 10 dager og 1.200,- for 2 uker.  
Hus Casa Marisa allerede betalt. 

Spørsmål kan tas i messengergruppa: Madeira treningsleir – GFIK 
På messenger til Svein Tore eller på mail: sveinthen@gfikfriidrett.no

https://avinor.no/flyplass/oslo/
https://avinor.no/flyplass/oslo/
https://www.norwegian.no/ipc/availability/avaday?D_City=OSLALL&A_City=FNC&TripType=1&D_SelectedDay=24&D_Day=24&D_Month=201803&R_Day=01&R_Month=201803&dFare=2509&AgreementCodeFK=-1&CurrencyCode=NOK
https://www.norwegian.no/ipc/availability/avaday?D_City=OSLALL&A_City=FNC&TripType=1&D_SelectedDay=24&D_Day=24&D_Month=201803&R_Day=01&R_Month=201803&dFare=2509&AgreementCodeFK=-1&CurrencyCode=NOK
https://www.aeroportomadeira.pt/en/fnc/home
https://www.aeroportomadeira.pt/en/fnc/home
https://2madeira.com/athletics-camp/
https://2madeira.com/athletics-camp/
https://goo.gl/maps/zuPh7dHBGyA2
https://goo.gl/maps/zuPh7dHBGyA2
mailto:sveinthen@gfikfriidrett.no
mailto:sveinthen@gfikfriidrett.no
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Ankomst  Madeira  dag            1 og 2 

 
 

Dette er cirkatider for første dag på Madeira. 
 
Tirsdag 9.april 
13:20 - Ankomst Funchal Flyplass lokal tid.  
13:45 - Avreise Funchal Flyplass. 
14:30 - Ankomst Ponta do Sol. 
14:45 - Romfordeling og pakking av bag til trening  
15:00 - Kjapp snackmåltid 
16:00 - Avgang Estadio GFIK do Vale 
16:15 - Første trening på Madeira. Vi er ikke på ferie.  
19:15 - Retur til Ponta do Sol 
20:00 - Middag i Ribeira Brava på D. Luís på torget. 
22:00 - Lagmøte. Gjennomgang av programmet og praktisk info.  
22:30 - Nyte kvelden med en Kahoot om Madeira. 
23:00 - Slappe av og organisere rommene våre.Pakke sekk til neste dag. 
00:00 - Leggetid etter en lang dags reise og dag i paradiset. 
 
 
Onsdag 10.april: 
08:30 - Frokost 
09:30 - Avgang til banen 10:00 - Trening 
13:00 - Lunch i Ribeira Brava på Borda D’Agua nede ved vannet. 
16:00 - Trening på Crossfit Studio i Funchal. 
18:00 – Kjapp shoppingrunde på Forum Shopping i Funchal. 
19:00 - Middag på Bombay Spice ved Forum i Funchal. 
21:00 - Evaluering av første to dager og info om trening framover. 
21:30 - Pool side fun. 
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Typisk program på Madeira 

 
 

Dag uten kveldstrening: 
08:00 - Frokost 
09:30 - Avgang til banen 
10:00 - Trening 
13:00 - Lunch Borda D’Agua 
15:00 - Ut på tur 
19:00 - Middag 
20:00 - Poolside fun and games 
23:00 - Leggetid 
 
Dag med kveldstrening: 
08:00 - Frokost 
09:00 - Avgang banen 
09:30 - Trening 
12:30 - Lunch 
13:30 - Bytur/relaxing in the sun 
16:00 - Styrketrening 
19:00 - Middag 
20:00 - Poolside fun and games 
23:00 - Leggetid 
 
Dag med trening i Machico 
08:00 - Frokost 
09:00 - Avgang Machico 
10:00 - Ankomst Machico 
10:30 - Trening 
13:30 - Lunch i Machico 
14:30 - Sightseeing i Machico 
16:00 - Strandliv i Machico 
18:00 - Middag i Machico 
19:30 – Hjem til Ponta do Sol 
20:30 – Poolside fun and games 
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Generelle regler Madeira 2019
● Vi er på tur som et lag, og gjør ting sammen som et lag.
● Alle evt. "utflukter" skal avtales med Svein Tore eller en av de

andre ansvarlige voksne. Ingen beveger seg noensteder alene på noe tidspunkt.
● Svein Tore skal til enhver tid vite hvor alle befinner seg.

Ha mobilen på og vær tilgjengelig. Ringer Svein Tore, svar!
● Sørg for at alle har nok mobildata til å være tilgjengelig på Messenger

under HELE turen.Viktig at alle får med seg all info.
● Det er en selvfølge at vi er vennlige og hjelper hverandre.
● Vi spiser frokost sammen hver dag.
● Vi spiser middag på kvelden sammen hver dag.
● Litt avhengig av tidsskjemaet, så er det "lights out" kl.23. Vi

trenger 9-10 timers søvn for a kunne prestere på topp!
● Vi adressérer alle,når vi beveger oss i flokk, istedenfor at vi

klikker oss sammen og trekker oss unna fellesskapet.
● Alle skal sitte igjen med gode opplevelser fra treningsleiren etter at vi kommer hjem

igjen fra Madeira.
● Det er lov å ha en dårlig dag eller økt, men ikke ta med deg negativ energi

inn i gruppa. Det sprer seg som ild i tørt gress. Trenger man alenetid så gjør
det. Ellers ta opp ting som kommer opp med en gang.

● Vi forventer en blid og positiv innstilling fra alle hele turen.
● Vi får ikke ha med mobil ved matbordet og begrenser bruken gjennom hele

turen. Vi er på tur for å være sosial med hverandre,
ikke for å behage følgerne våre på diverse sosiale plattformer.
Mobil, pc og skjermtid stjeler veldig mye energi ut av en, den energien trenger alle å bruke
på trening og hvile. Svein Tore reservere seg retten til å frata mobilen til de som enten ikke
følger mobilvettreglene eller rett og slett trenger det.

● Siden det ikke er noen strender på Madeira, så blir det ei heller noe strandliv.
Men pass på første dagene og smør dere en gang for mye enn én gang for lite.
solbrennthet gir nedsatt allméntilstand.

Sign. Utøver Sign. Foresatt Sign. Leder 

mailto:gfik@gfikfriidrett.no
mailto:gfik@gfikfriidrett.no
http://www.gfikfriidrett.com/
http://www.gfikfriidrett.com/
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Representasjonsregler 
 

Gjelder for alle i alle typer representasjonsoppgaver for Groruddalen Friidrett. 
 

Generelle normer for samspill: 
● Vi driver en individuell idrett,men sammen er vi på lag. 
● Vi respekterer hverandre. 
● Vi er lojale i forhold til klubben,dens interesser og beslutninger som gjøres. 
● Vi gjør hverandre bedre ved at hver enkelt tar ansvar for at laget blir bedre. 
● Vi tar initiativ til kommunikasjon, snakker til - ikke om. 
● Vi bruker profilerings og klubbtøy under alle konkurranser og oppvarming 

der annet ikke er klarert og godkjent av styret på forhånd. 
● Det er nulltoleranse for alkohol eller andre rusmidler for alle under 18 år. 
● Vi skal ha et godt og proffesjonelt samarbeid med media. 
● Vi skal følge opp gjeldende profileringsavtaler i kontakt med media. 
● Hold avtaler og vær presis! Meld fra om avvik. 
● Evt. problemer skal tas umiddelbart opp i teamet eller med relevant leder. 

 
Konsekvenser ved brudd på representasjonsreglene: 
● Ved forste gangs overtredelse får man en reprimande, med mindre 

forholdet er særlig alvorlig og kvalifiserer til andre typer sanksjoner. 
● Ved andre gangs overtredelse eller særlig alvorlig overtredelse kan utøver 

bli hjemsendt og evt. utestengt fra videre representasjonsoppgaver. 
● Ved brudd på draktreglementet vil det sendes ut faktura på hele 

startavgiften på gjeldende stevne til utøvers foresatte. 
 
 
 
 
 
 
 
            Sign. Utøver                                       Sign. Foresatt                                      Sign. Leder  
 
 
 
 

mailto:gfik@gfikfriidrett.no
mailto:gfik@gfikfriidrett.no
http://www.gfikfriidrett.com/
http://www.gfikfriidrett.com/
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Overnatting på Madeira
Vi bor i to forskjellige hus med 3-4min gåavstand mellom,som begge ligger 
midt mellom to kjente steder for oss, nemlig Ribeira Brava og Ponta do Sol. 

Vivenda Por do Sol og Casa Marisa. 

Vivenda til venstre og Casa Marisa til høyre. 

Foreløpig romplan er som følger: 
Casa Marisa 
Rom 1: Aiden-Nivethan 
Rom 2: Robert-Mina 
Rom 3: Svein Tore 
Rom 4?: Ashmore 

Vivenda 
Rom 1: Ashmore(om plass på Casa blir han der) 
Rom 2: Michael 9-16 Vivenda har 6 soverom. Ett av de med 3 enkeltsenger, 
Rom 3: Fikre 9-23           de andre rommene har dobbeltsenger. 4 rom med 140cm 
Rom 4: Daniel-André 9-23 og 1 rom med 160cm. 
Rom 5: Gaaviga-Gowsiga 9-23 og 13-20               Casa Marisa har 2 rom med enkeltsenger og 2 rom med 
Rom 6: Sureskaran-Thilakam 13-20 og 13-23        dobbeltsenger 160cm, tror jeg. 
Rom 1: Malin 16-23 

Romfordelingen er ikke hugget i stein. Hvis det er andre ønsker gjør vi det vi finner for godt på stedet. 
Men det er plass til at alle starter med enkeltrom fra 9-13. Da kommer 3 stk. Fra den 16. reiser 2 og 1 ny kommer. 
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Utflukter på Madeira
Planlagte utflukter i løpet av turen: 

Torsdag 11.april – Over fjellet til Porto Moniz etter lunch. 
Middag og sightseeing @ Aqua museum.
Fredag 12.april – Byliv etter lunch og middag i Funchal etter trening på 
Crossfit Studioet.
Lørdag 13.april – Dagstur til Machico med trening på banen der + 
sightseeing, sandstrandliv og middag.
Søndag 14.april – Dagstur til Faial. Gocart,strand og rollerbladetrening og 
middag på hjemturen på den lille kroa vi var på fjellturen tilbake sist.
Tirsdag 16.april – São Vicente. Grottevandring. Har kikket på det. Vi gikk 
virkelig glipp av noe sist. Så dette må vi få med oss i år. Middag i området.
Torsdag 18.april – Utflukt til Faial og sightseeing østover på hjemturen.
Søndag 21.april – Se det vi ikke har fått sett eller gjøre det vi ikke har fått 
gjort. Dagstur. Middag på veien hjem. 

Innimellom og andre dager blir det tid til både byturer til Funchal og et par 
aktivitetsutflukter må vi få til. Fottur/sykkeltur på fjellet f.eks. 
Svømme med delfiner? Dykking? Båttur? Flytur rundt øya? 
Kom med forslag om det er noe som bør gjøres!

Machico by night Stadion i Machico 
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Pakkeliste Madeira 

Alt av klubbtøy...........................................................
Nok treningstøy..........................................................
Korte og lange tights,topper,t-skjorter........................
Varm jakke..................................................................
Joggesko..................................................................... 
Piggsko, alle du har..................................................... 
Ekstra pigger,skrunøkler etc....................................... 
Annet treningstøy........................................................
Sitteunderlag............................................................... 
Fleecepledd.............................................................
Vanlig klær, og pent tøy..............................................
Sko til alle anledninger...............................................
Nok sokker.................................................................. 
Drikkeflaske............................................................... 
Foamrollers og annet treningsutstyr etc.....................
Toalettsaker etc...........................................................
Egen bag/sekk til sko og utstyr på banen................... 
PASS,lommebok,kort,billetter,mobil etc....................
Lommepenger til utflukter og shopping.....................
Godt humør og pågangsmot.......................................





Ribeira Brava, Madeira
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