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Til deltakere i opptoget 
 
 

INFORMASJON OM OPPTOGET 2019 

 
 
Takk for påmeldingen, og at dere ville være med på å lage et flott opptog! 
 
Her følger noen praktiske opplysninger i forbindelse med Barnas Dag 
opptoget lørdag 25. Mai d.å. 
 
Alle må møte ca kl. 13.00 på parkeringen ved Vestre Kirke (tvers ovenfor 
PP–senteret).  
Det vil være 6 personer iført refleksvester som tar seg av organiseringen på 
plassen. 
Opptoget starter presis kl. 14.00. 
 
Se hvem pulje dere skal delta i og still dere i rett rekkefølge på plassen. 
Vaktene vil kunne hjelpe dere om dere er usikre.  
 
Alle foreldre som skal kjøre må få følgende beskjed: 
Gunder Solvesens veg og Fredbohavna vil i perioden 12.00 – 14.30 være 
enveiskjørt, med kjøreretning mot Moldhaugvegen. Vi oppfordrer alle som 
skal kjøre for å levere unger om å kjøre inn ved krysset Linaaes gata / 
Drangedalsveien (ved PP-senteret) og ut Moldhaugvegen.   
 
Storgata vil bli stengt for biltrafikk kl. 13.15 fra brukrysset og oppover 
mot rådhuskvartalet.  
 
Opptoget slutter som vanlig på Funnemarks parkeringsplass.  
 
Vi vil oppfordre til alle opptogsdeltakere som skal ned til Rådhusplassen, etter 
opptoget, at de ikke returnerer nedover Storgata, men via Funnmarks 
parkeringsplass og ned på fortauet parallelt med Sverresgate. Dette for å unngå 
trafikk-kaos ved Osebrostrøket.  
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Dersom noen av barna skulle vrikke beina, eller på annen måte ikke klare å 
gå hele veien, vil de bli kjørt av en bil fra Funnemark, som kjører sist i 
opptoget. Gi beskjed om dette til foreldre som eventuelt venter på 
Funnemarks parkeringsplass. 
 
Alle barnehager, barneparker vil være med i konkurransen om å bli kåret blant 
de tre flotteste bidragene i årets opptog. Korpsene har en egen sjarmørpris.  
 
Kunngjøring av årets vinnere og overrekkelse av pengepremiene etter opptoget 
vil foregå fra scenen i Rådhusamfiet. Viktig at alle barnehagene er 
representert her for å kunne motta premie! 
 
Opptoget er langt, vi oppfordrer dere derfor til å påse at det ikke oppstår 
"luker" mellom puljene. Forsøk å holde et jevnt tempo! 
 
Har dere spørsmål, ta kontakt på post@bdip.no   
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