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Gjør noe mer ut av fotballturneringen 

Av  

Lill-Hege Røsholm og Kristian Holm Carlsen (2014) 

 

Innledning 

Formålet med denne artikkelen er å gi at alle trenere og lagledere konkrete tips om hvordan de 

kan jobbe med sosialt samhold og sosiale ferdigheter under en fotballturnering. På den måten blir 

turneringen en uforglemmelig sosial opplevelse for alle. En naturlig konsekvens av dette er at 

spillerne får lyst til å fortsette å spille fotball i kubben. I tillegg ser yngre lag i klubben fram til da 

de kan få reise på samme turnering. 

Mesteparten av artikkelen omhandler ulike tiltak Hege har funnet på og gjennomført som trener 

og lagleder for jentelag i Lambertseter IF. Samtidig presenteres en ukeplan for en eliteturnering 

for et G16 lag som Kristian hadde ansvaret for. Når Lambertseter reiser på turnering med 

jentelag er hovedfokus mestring, ha det gøy, lære mer fotball og mest av alt det sosiale. Vi 

bruker mye tid i forkant på å planlegge reisen og sosiale aktiviteter under turneringen. Dette er 

systematisert i sosiale tiltak; a) før avreise; b) under selve reisen; c) i forbindelse med 

romfordeling, mat og søvn; d) tiltak under turneringen; og e) det hyggeligste minnet.  

Før avreise 

Før vi reiser har vi et møte med spillere, lagledere, trenere og foreldre om turen. Her går vi 

gjennom alt det praktiske vedrørende turen, samt regler og hvilke forventninger vi voksne har til 

spillerne og hverandre. Dette møtet gjennomfører vi i god tid før avreise. Vi er da selvfølgelig 

klar over at mange glemmer mesteparten. Derfor går vi gjennom reglene og forventingene med 

spillerne på de fire siste treningene i forkant av turneringen. I tillegg sender vi ut samme 

informasjon på nytt per e-post til alle foreldre ei uke i forkant. Her prøver vi å være tydelige, 

konkrete og kortfattet slik at budskapet huskes. Reglene henges også opp i hver leilighet under 

turneringen. Spillerne kan godt være med på å utforme reglene og konsekvensene, men det er du 

som trener og lagleder som må ha siste ord og følge dem opp. Her er det viktig at reglene 

repeteres hyppig, og at dere er tydelige og 100 % konsekvente. Dette bidrar til å skape trygghet, 

samt at alle spillerne ser at de betyr like mye for laget uansett ferdigheter i fotball.  
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Eksempler på felles regler for spillere og trenere som henges opp i hver leilighet: 

 DU prater med alle 

 DU baksnakker ikke eller ekskluderer noen 

 DU tar ansvar for at de rundt deg ikke kan mistolke det du sier og det du gjør 

 DU vet du har gjort ditt beste 

 DU tar utfordringer på strak arm 

 DU vet når det er oppmøte 

 DU møter alltid presis og har med deg det du trenger 

 DU tygger og svelger maten  

 DU holder deg unna energidrikk, alkohol og røyk 

 DU får ikke spise godteri før etter siste kamp, men tyggegummi er lov 

 DU lar mobiltelefonen ligge når vi er samlet 

 DU legger deg når det er natta = kl 2200  

 

Eksempler på konsekvenser: 1) Komme for sent = DU møter 15 minutter tidligere neste gang. 2) 

Baksnakking og/eller ekskludering = DU må bo sammen med de voksne. 3) Gå ut nattestid = DU 

må bo sammen med voksne. 4) Drikker alkohol eller røyker = DU blir holdt avskilt fra resten av 

gruppa resten av turen eller sendt hjem. 5) Mobiltelefon = inndratt mobiltelefon.  

Dersom spillermasse er så stor at dere stiller med flere lag under turneringen, er det viktig å 

tenke nøye gjennom laguttak. Noen ønsker å samle de for tiden beste spillerne på samme lag, og 

nivå to spillere på ett lag. Andre ønsker å dele i så like lag som mulig. Åpenhet rundt hva slags 

tur laget skal på gjør at det er enklere for spillerne å akseptere et laguttak. Her er det også viktig 

at de voksne har rett innstilling til turen siden deres oppfatning styrer barnas holdninger til turen.  

Selve reisen  

Vi kjører alltid med biler på turnering. Dermed er fordelingen av spillerne i bilene viktig (se 

vedlegg nr. 2). Ulike sosiale grupper i laget splittes opp og blandes. Dette innebærer at du som 

trener må kjenne spillerne dine og ha oversikt over de ulike grupperingene innad i laget. 

Samtidig kjører alle spillerne sammen med minst en de kjenner godt. På den måten har alle noen 

de er trygge på. Når turen varer mer enn tre timer har vi i tillegg flere oppgaver som hver bil skal 

løse. Det gjør at de har noe å snakke om og gjøre sammen. Sjåføren hjelper til med at alle bidrar. 

Vi bruker å legge oppgavene i en konvolutt som hver bil får ved avreise. Husk på at det er lurt å 

inkludere foreldre, og la dem være med på å lage passende oppgaver i forkant. På årets reise fikk 

spillerne oppgave nr. 1, 3 og 4 nedenfor. 
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Eksempler på oppgaver i bil: 

1) Hver bil får en quiz eller hjernetrim som de skal svare på. Spillerne i bilen som vinner tar 

med poeng til ”turneringslekene” for sitt lag. ”Turneringslekene” forklares senere.  

2) Hver bil skal lage en liten quiz med 5-10 spørsmål innenfor et oppgitt tema. Spillerne får 

ikke bruke internett eller andre hjelpemidler Hver bil utfordrer en eller to andre biler i 

løpet av en pause på turen. Dette kan for eksempel være spørsmål om enten landet eller 

byen de skal til, spørsmål om norsk fotball, spørsmål om geografi, og/eller fem spørsmål 

om musikk. Trener eller lagleder kan godt sette opp hvem som utfordrer hvem.  

3) Hver bil skal lage en adjektivhistorie med for eksempel 25 adjektiv over et tema du har 

valgt. I tillegg får de en egen liste på 25 passende adjektiv. Det er viktig å passe på at 

adjektivene er morsomme og ikke støtende, rasistiske osv. Sjåføren får ansvar for dette. 

4) Lage en ”rap” eller sang på en enkel melodi som skal fremføres siste kvelden. 

5) Hver bil skal lage en drømmetrening. 

6) Hver bil skal forklare hva en liten liste med ord og setninger på reisemålets språk betyr.  

 

Rominndeling, måltider og søvn 

Vi har erfart at det gir ro i gruppa når vi annonserer at det er treneren som bestemmer hvem som 

skal dele rom og/eller leilighet. Dersom dette står åpent jobber mange spillere hardt i kulissene 

for å sikre seg sine ”favoritter”, og mange vil ikke klare å si nei selv om de egentlig har helt 

andre ønsker. Vi lar de som føler trang til det skrive sine ønsker på en lapp, og sier at vi skal se 

på det. I tillegg snakker vi med foreldre når vi er usikre, men lar dem ikke få følelsen av å være 

delaktig i avgjørelser. Vi venter med å offentliggjøre oversikten til vi er fremme for å unngå 

masse fokus og prat om dette. For at alle skal bli best mulig kjent med hverandre passer vi på at 

det ikke er de samme som sitter i bil som deler rom og/eller leilighet. Samtidig passer vi igjen på 

å blande sosiale subgrupper i laget (se vedlegg nr. 2). 

Vi bruker å bo i leiligheter, og vi veksler mellom hvilken leilighet vi spiser en felles frokost. Det 

kan bli litt trangt, men det er bare en god sosial utfordring. Alle får beskjed om hvor og når 

kvelden i forveien, og alle må kommer i tide. De som kommer for sent må som nevnt komme 15 

minutter tidligere neste dag. Dette gjelder også for voksne som er tilknyttet gruppa. Ved å samle 

alle til felles frokost får vi oversikt over de som prøver å lure seg unna frokosten. I tillegg får vi 

gitt viktige beskjeder, og smurt solkrem i fjeset på trøtte spillere som tror de er for store til litt 

omsorg. De små ting er viktige, og spillerne føler seg sett og de får fysisk voksenkontakt.  
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Alle måltider spises felles, og vi bruker god tid på måltidene. Videre er søvn svært viktig, og 

unge trenger som regel mer søvn enn de selv tror, spesielt under en turnering. På dette området er 

vi svært streng, og til yngre de er til viktigere er det at vi er tydelige på hva som forventes og 

hvilke konsekvenser det får for den enkelte om de ikke følger de oppsatt reglene. Vi er alltid 

noen voksne som er synlige rundt leggetid for å kvele lysten til å snike seg ut.  

Under turneringen 

På alle turneringer er det en god del ”døtid” mellom mat, hvile og kamper. Derfor er det viktig å 

ha et opplegg på ettermiddag og kvelden. Blir spillerne overlatt til seg selv oppstår det fort 

grupperinger, samt at noen alltid blir sittende alene. Samtidig er det greit at de får litt fritid, men 

ikke for lenge. På den måten får de ”kule” lov til å være utagerende, mens de stille kan være 

alene en liten stund siden de vet at det uansett snart er felles samling. Nedenfor kan dere se 

ukeplanen for den siste turneringen vi deltok på.  

Dag/aktivitet Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Vekking 07:00 07:00 07:15 09:00 

Frokost 07:30 07:30 08:00 09:30 

Samling kamp 08:15 08:15 09:00 Hjemreise 

Lunsj 11:00 11:15 11:00 

Samling kamp 13:30 12:15 14:00 og 16:00 

Middag 17:00 17:00 18:00 14:00 

Turneringsleker 18:00 18:00 19:00 19:30 hjemme 

Kveldmat 21:00 21:00 21:00 premieutdeling 

Legging 22:00 22:00 23:00 

 

Sosiale aktiviteter på ettermiddag og kveld er helt avgjørende for at turen skal bli hyggelig for 

alle. I den forbindelse har vi opplevd at barn og unge liker konkurranser og leker. Så med litt 

kreativitet, som for eksempel konkurranser inspirert fra ”Hvem kan slå Aamodt og Kjuus” i 

”Mesternes mester”, lager vi morsomme lagkonkurransene. Dette kaller vi ”turneringslekene”. 

Igjen deler vi opp gruppa på nytt slik at alle er sammen med andre personer enn de var under 

reisen, og andre enn de bor sammen med (se vedlegg nr. 2). Vi har maksimalt fem spillere på 

hvert lag, og vi bruker ca en time hver dag til ulike øvelser. Videre lar vi en av de mer usynlige 

eller beskjedne være lagleder eller hærfører. Selv om det for oss kan virke som en bagatell, 

vokser disse spillerne voldsomt på denne oppgaven. Erfaring tilsier at det er nok med tre 

oppgaver hver dag. Vanligvis en hjernetrim, en fysisk eller koordinativ øvelse, og en flaksøvelse.  
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Det å ha varierte øvelser og en flaksøvelse gjør at alle kan bidra med poeng til laget selv om de 

ikke er den raskeste løperen eller logikeren på gruppa. Vi kjøper også inn billige premier, for 

eksempel pokaler som graveres med 1., 2., 3. plass osv. Imidlertid passer vi på at alle får like 

premier, og vi gir alle lagene like mye oppmerksomhet. Hver dag henger vi opp en liste med 

poengene for dagens øvelser og totalt. Denne listen leses av alle, gransket og snakkes om. Nok 

en gang er det lurt å involvere foreldre til å komme med forslag på konkurranser, og til å ta med 

materiell og utstyr. Eksempler på oppgaver i ”turneringslekene” kan sees i vedlegg nr. 1. 

Siste kvelden er det tid for oppsummering. Vi evaluerer kampene, rommene, lagånden og de 

artige episodene, og lar spillerne komme med sine kommentarer. Siden spillerne samler poeng i 

forskjellige øvelser og oppgaver i ulike grupper under turen, er det hele tiden viktig å notere ned 

poengene på navn. Det vil si at hver spiller tar med seg poeng fra ulike oppgaver til gruppen sin i 

”Turneringslekene”. Vi bruker også å bestille pizza siden det er populært blant spillerne. Etter at 

vi har spist kommer den morsomste delen. Det vil si opplesing av adjektivhistorien som de fikk i 

bilen. Lag 1 får adjektivlista til lag 2, lag 2 til lag 3 osv. Nå blir det også fremføring av rap, samt 

den høytidlige kåringen og utdelingen av pokaler til alle lag i lagkonkurransen.   

Det hyggeligste minnet 

Vi ønsker å sikre oss at alle faktisk har brukt tid sammen med alle i løpet av turen. En flott måte 

å gjøre dette på er å gi alle i oppgave å skrive en positiv kommentar om alle spillerne på et ark. 

Vi deler ut et hefte på forhånd til hver spiller med navnene til alle deltagerne sammen med en 

blyant eller kulepenn. Deretter får de i oppgaven å skrive en positiv eller hyggelig kommentar 

om alle de andre deltagerne. Kommentaren kan kun inneholde noe som har skjedd på turen. Her 

er det morsomt å se hvordan spillerne etter hvert også tar kontakt med spillere de vanligvis ikke 

omgås så mye for å gjøre noe sammen. Det er jo eneste måten å finne en positiv kommentar eller 

å få felles positive opplevelser med alle. Siste ettermiddagen leveres heftet inn. Vi tar alltid med 

oss PC og printer slik at vi kan summere og skrive ut alle kommentarene for hver enkelt spiller 

på et ark. Arket med alle kommentarene legges inn et kort vi har kjøpt på forhånd. Ved ankomst 

til Norge får alle spillerne utlevert sitt personlige kort med arket med alle kommentarene fra de 

andre spillerne. Dette er veldig hyggelig lesning og et minne de har med seg lenge.   

Sosialt opplegg for et G16 lag under en skandinavisk eliteturnering 

Ovenfor har vi sett hvordan Hege først og fremst bruker årets turnering til å jobbe med sosialt 

samhold og glede. I tillegg til dette ønsker vi å presentere hvordan trenere og lagledere også bør 

jobbe med sosialt samhold under en eliteturnering. Eksemplet nedenfor er fra en G16 
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eliteturnering i Danmark med åtte av de beste lagene fra Danmark, Sverige og Norge. Vi 

fokuserte derfor mye på det sportslige og å utvikle oss ferdighetsmessig, og da først og fremst 

individuelt. Vi hadde et godt støtteapparat bestående av to trenere, en fysioterapeut, en lagleder 

og en sosial miljø sjef. Sistnevnte hadde i oppgave å informere trenerne om alle hadde det bra, 

hvilke klikker og subgrupper som oppsto, spillernes atferd ovenfor hverandre og omverden, samt 

kosthold rett før, under og etter kampene. I den forbindelse hadde vi også klare regler lignende 

de ovenfor. Vi hadde blant annet en regel om at de som la igjen noe søppel på banen ikke fikk 

starte neste kamp. Alle i støtteapparatet fulgte med om spillerne overholdt reglene. Nedenfor kan 

dere se vår ukeplan med type aktivitet og tidspunkt. Vi ankom hotellet søndag kveld. 

Dag/aktivitet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag lørdag 

Frokost 0900 0900 0900 0900 1000 0900 

Kampmøte 1100 1100 Spillersamtaler 

 

1000 Aktivitetsdag 

med bytur, 

hotell eller 

badeland 

1000 

Kampmat 1300 1300 1300  

Kamp 1600 1600 Trening 1400 1600 1200 

Middag 1830 1830 1700 1830 1400 

Sosialt (kl 

1900) 

Quiz (fag) Film Video av egne 

kamper 

Quiz 

(vanlig) 

Bordtennis- 

turnering 

Hjemreise 

Kveldsmat 2100 2100 2100 2100 2100 

Ro/sove 2300 2300 2300 2300 2300 

 

Oppsummering 

Formålet med denne artikkelen er å oppfordre trenere og lagledere til å fokusere mest på det 

sosiale under en turnering. En turnering er den beste muligheten vi har til å gi barn og unge 

motivasjon til å fortsette å spille fotball, og dermed redusere frafallet i ungdomsfotballen. 

Resultater er underordnet fotballens egenverdi, mestring, glede, læring og sosialt samvær. Få 

husker resultatene fra kamper i turneringene de har deltatt på, men de husker muligens de sosiale 

aktivitetene resten av livet. Vi har satt opp mange konkrete tips om hvordan dere kan jobbe med 

sosialt samhold og sosiale ferdigheter; a) før avreise; b) under selve reisen; c) i forbindelse med 

romfordeling, mat og søvn; d) tiltak under turneringen; og e) det hyggeligste minnet. I tillegg 

understreker vi at det også er viktig å fokusere på sosiale tiltak for elitelag i ungdomsfotballene. 

Noen av disse tipsene kan kopieres, mens andre kan være til inspirasjon for tiltak som passer best 

for dere. Det er ikke sikkert det passer å gjennomføre like mye som presentert her, men en del 

sosiale aktiviteter skal alltid gjennomføres. Med dette ønsker vi alle lag, spillere, trenere, foreldre 

og tilskuere lykke til med neste turnering.  
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Vedlegg nr. 1 – Ulike konkurranser 

1) Limbo: En pinne finnes overalt og musikk kan settes på fra en mobil. La alle stå i en 

rekke. For hver runde senkes pinnen ca 10 cm. Etter hvert som de ikke klarer å gå under 

pinnen går de ut. Den første som går ut samler 1 poeng til sitt turneringslag, nr. 2 to 

poeng etc., og vinneren får med seg maks poengsum til laget sitt = antall deltagere. For 

eksempel gikk deltagerne på gult lag ut av leken som nr. 1-5-9-17 og 20. Gult lag fikk da 

52 poeng med seg i ”Turneringslekene”. Husk å ha en voksen som noterer forløpende.  

2) Hoppetau med et lag av gangen på tid: Hele laget hopper samtidig. Når tauet stopper er 

laget ute. Det laget som klarer å hoppe lengst i tid vinner. Ranger lagene slik at vinneren 

får 15p, så 12p, 10p, 8p og 5p.  

3) Enspretten mot vegg for hele laget på tid: Finn en murvegg med asfalt foran. Alle på 

laget skal være med. Førsteperson sparker ballen løst i veggen, ballen spretter en gang før 

nesteperson skal sparke ballen i veggen. Sånn fortsetter laget til en bommer. Det laget 

som klarer å holde på lengst vinner og får 15p, så 12p, 10p, 8p, og 5p.  

5. Sukkerbitbygging: Målet er å få flest sukkerbiter oppå hverandre før det raser. Det vil si 

at gruppa må stoppe før tårnet raser for å få gyldig resultat. Alle på laget må legge på en 

sukkerbit i hver runde. Ingen kan stå over. Tre forsøk totalt og beste resultat gjelder. 

6. Rebus: En eller flere foreldre lager en rebus som handler om fotball. For eksempel 

fotballuttrykk, fotballbaner, fotballag eller lignende. De som klarer å levere løsningen 

innen 1 min får 10p, 2 min = 5p, 3 min = 3p, 4 min = 1p. Ingen løsning = 0p.  

7. Ballongsprekking med piler: 10 ballonger skal sprekkes med piler på tid. Avstand er 4 m, 

og ballongene knytes sammen i en tråd og henges opp mellom to stolper eller lignende. 

Hvor mange ballonger sprekkes på 5-7 minutter?  Noter antallet på hvert lag. Vinneren 

får 15p osv. som ovenfor.  

8. Treneren’s idealtid: Gå eller løp tre runder rundt huset på samme tid som treneren. Laget 

som er nærmest får 15p, så 12p, 10p, 8p og 5p som tidligere. Ikke opplys tiden din på 

forhånd. Nå får du greie på om spillerne syns du er kjapp eller treg.  

9. Blåse ut t-lys med sugerør på tid: 20 lys = 4/5 lys for hver spiller. Sett alle lysene på 

rekke på et bord eller rekkverk. Avstanden fra t-lysene er ca 1 m. Lag ordentlig merke i 

bakken med tau eller teip. Når førsteperson har blåst ut sine lys forsetter nesteperson med 

sine. Når alle lysene er slukket stoppes klokka. Laget med raskest tid vinner.   

10. Holde ballong over hodet lengst: Alternativet her å ha ballongen foran i brysthøyde med 

strake armer. Lag bursdagshatter av litt tykt papir og sett på hodet til spillerne. Når 
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ballongen treffer hatten er spilleren ute. Samme poengsystem som ved Limbo. 

Førsteperson som går ut får 1p, neste 2p osv.  

11. Bordtennisballspretting i bøtte: Sett en bøtte på asfalt eller annet hardt underlag.  Mål opp 

ca 2 m og lag en strek. Alle spillerne på laget får tre forsøk på å sprette ballen opp i bøtta. 

Det laget med flest baller som har kommet opp i bøtta vinner.  

12. Hente sand med spade: Bøtta full = ferdig. Sett opp bøttene på linje. 50 m lenger nede 

settes små lekespader i sanda. Alle på laget skal løpe etter tur. Det er ikke lov å holde på 

spaden med to hender eller lage ”slott” for å få mer på spaden av gangen. Dommeren 

bestemmer om bøtta er full, ikke spillere.  

13. Sprette bordtennisball på en liten plankebit: Hele laget spretter samtidig. Mistes ballen er 

spilleren ute. Det laget som har en ball sprettende lengst vinner osv. Det vil for eksempel 

si at alle deltagerne på blått lag får utdelt en plankebit (kan bruke flat is-skrape) og en 

bordtennisball hver. Alle skal bruke sin plankebit samtidig til å holde hver sin ball 

sprettende lengst mulig. Mister en deltager ball på bakken er vedkommende ute. Tiden 

går til alle på laget har mistet sin ball. Det laget som har holdt ut lengst vinner.  

14. Vannballongkasting på varme dager: Mål opp 3 meter. Hvert lag får tre vannballonger 

som skal kastes frem og tilbake. Man kaster kun en ballong av gangen helt til den 

sprekker før man tar opp en ny. Laget deler seg opp i to og står på hver side av 3 meterne.  

Nr. 1 kaster på signal til nr. 2 på andre siden og går bakerst i sin rekke. Nr. 2 kaster til nr 

3. og går bakerst i sin rekke. Alle lagene gjør dette samtidig og det laget som først 

sprekker alle sine ballonger blir sist, neste lag nest sist osv. Ingen lag blir disket om noen 

trår over streken for å ta i mot, bare påminnelser om å holde seg bak streken.  

15. Presenningsbretting: Kjøp en stor presenning på Europris. Legg hele posen på bakken. 

Trekk om hvilket lag som skal starte og brette siden det er en stor fordel å være blant de 

første. Oppgaven er enkel. Presenningen skal ut av posen, brettes helt ut, og så brettes i 

de samme foldene og legges inn i posen igjen uten at posen ødelegges. Skrekkelig gøy 

for oss voksne å følge med på den prosessen. Laget som brukte kortest tid vinner.  

16. Kjegleleken (stolleken): Alle blir med i en sirkel og lagene blander seg. Alle har en 

kjegle mellom føttene, men en av kjegle skal skille seg ut fra resten av kjeglene enten i 

størrelse eller farge. Så går de rundt i marsjtempo mens de synger ett to ett to en støvel og 

en sko, eller tilsvarende. En dommer står vendt vekk fra gruppa og blåser i fløyta når han/ 

hun føler for det. Den som står ved den spesielle kjegla er ute. Ta vekk en kjegle før dere 

starter opp igjen. Førsteperson ut får 1p til laget sitt osv. Regn så sammen alle deltagerne 

sine poeng. For eksempel 1+4+7+14+21= 47p til rødt lag i kjegleleken.  
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17. Bowling med kjegler: Sett opp fem kjeglehatter med 20-40 cm mellomrom. Hvor mange 

skudd/pasninger trenger laget for å velte alle kjeglene? Sett skuddavstand etter alder på 

spillerne (5-20 m). Alle spillerne har hver sin ball som de selv må hente. Max tid på 

øvelsen er 5 min. Det som har veltet flest kjegler vinner. Poengsum som tidligere. 

Vedlegg nr. 2 – Inndeling av gruppa 

Eksempel på deling av en gruppe på 27 spillere, delt i to jevne lag og splittet i ulike 

sammensetninger i bil, leilighet og lag. Selve matchlagene er ikke med i denne inndelingen. 

Biler  

 Stein (sjåfør): Vigdis, Gabriella, Sofie H, Erle 

 PK (sjåfør): Marie, Elsie, Ella, Martine 

 Erik (sjåfør): Zandra, Jennifer, Thea, Aurora 

 Oddne (sjåfør): Kristine, Karen, Trine, Stine 

 Jeanette (sjåfør): Sofie, Ingrid, Lea, Sofie W, Sarah 

 Line (sjåfør): Katharina, Vårinn, Sofija, Sara 

 Hege (sjåfør): Jenny, Ina, Erle 01, Isabel 

Leiligheter (Her er det også bestemt hvem som bor på rom sammen inne i leiligheten) 

 Leilighet 1: Kristine + Sofie W, Gabriella + Stine, Martine + Vårinn 

 Leilighet 2: Karen + Aurora, Trine + Ina  

 Leilighet 3: Lea + Marie, Ingrid + Jenny + Katharina  

 Leilighet 4: Vigdis, Line, Sofie, Jeanette, Hege  

 Leilighet 5: Sarah + Erle, Jennifer + Isabel, Elise + Sofija  

 Leilighet 6: Ella + Sara, Sofie H + Zandra, Erle01 + Thea01 

 Leilighet 7: PK, Erik, Stein, Oddne  

Lagkonkurranser (hærfører står først) 

 Lag 1: Martine, Ingrid, Karen, Sofie H, Sofija 

 Lag 2: Vårinn, Jenny, Trine, Thea, Stine 

 Lag 3: Katharina, Lea, Sarah, Erle 

 Lag 4: Sara, Kristine, Ina, Jennifer, Gabriella 

 Lag 5: Elise, Sofie W, Ella, Erle 01 

 Lag 6: Aurora, Isabel, Zandra, Marie 


