
28. – 30. APRIL

Teambuildingstur 2017 

BLI MED KLUBBEN TIL 

GØTEBORG
Lørenskog Bryteklubb ønsker i tradisjon tro og avslutte sesongen med et 
siste stevne i Gøteborg 28. – 30. april for de aldersbestemte klassene  
(fra fødselsår 2006). Stevnet er et av de større i Europa og går over to dager.

Vi i klubben ønsker å kalle denne turen for Teambuildingstur 2017 da samholdet i gruppen er 
viktig. Vi vil få erfare bryting på høyt nivå samtidig som vi får muligheten til å bli enda bedre kjent 
med hverandre. Det blir felles middager på restaurant, selvfølgelig en tur på Liseberg lørdag  
ettmiddag/kveld og mulig en tur i badebasseng søndag ettermiddag.

Stevet: Soft Touch Open 2017

Sted: Vallhalla sportshallar. 
Valhallagatan 3, 412 51 Gøteborg.

Dato: 28. – 30. april

Avreise: Fredag 28. april kl.14.00  
fra Esso, Skårer. Inndeling biler og  
hotell kommer vi tilbake til.

Ankomst Gøteborg:  
ca. kl. 17.00-18.00. Vi vil da dra rett til  
innveiing i stevnehallen som starter 18.00.

Overnatting: Hotell i nærheten  
av stevnehall/Liseberg. 

Egenandel: kr 900,- pr. aktiv pluss start-
kontingent kr 300,- Egenandelen dekker 
overnatting, felles klubbmiddag fredag  
og inngang Liseberg (kjørebånd kommer i 
tillegg). Kjøper du kjørebånd online sparer 
du litt + får Expresspass!

For ikke-aktive: Kr 1.100,-.  
Dette dekker overnatting og felles  
klubbmiddag fredag. 

Prisene er estimater men vil ligge rundt dette.

I tillegg tilkommer kr 200 (kontant)  
for de som sitter på i andres biler.  

Lommepenger: For klubbens del er det 
vanskelig å sette en grense, men etter  
tidligere erfaringer anbefaler vi:

• Matpenger kr 400 for mat under  
stevnet lørdag, felles middag lørdag  
kveld (klubben dekker kun fredags- 
middagen), stevnet søndag.

• Inngang evt badeland søndag (ca 100,-)
• Kjørebånd Liseberg. Se nettside.
• Lommepenger

Huskeliste:   
• Brytedrakter og brytesko 
• Klippe negler
• Badetøy
• Liten dråpe ”Vinnervilje”
• Godt humør 

Dersom den aktive trenger dokumentasjon fra klubben for å få fri noen timer fra skolen fredag, ta kontakt med oss i god tid så ordner vi det.

OBS! Bindende påmelding innen fredag 7. april!



Generell informasjon  
– Turen vil i korte trekk se ut som følgende:
Felles avreise fredag formiddag kl 14 fra Esso, Skårer, ankomst Gøteborg  
ca kl 17.00. Da drar vi rett til innveiing hvor de aktive må igjennom legekontroll 
før innveiing, ca ferdig kl. 19.00 - 20.00. Deretter blir det innsjekking på hotellet. 
 
Vi innkvarterer oss på rommene for så å få oss en felles klubbmiddag  
(inkludert). Alle skal så være på rommene sine ca. kl. 21.30 – 22.00, natta og 
drøm søtt kl. 22.30.

Lørdag er det opp kl. 07.00, felles frokost for så å sette kursen mot stevne- 
hallen kl. 08.00 (stevnestart kl. 09.00). Hallen ligger rett ved hotellet.

Her blir det full fart frem til ca. kl. 17.00. Vender så tilbake til hotell. Vi ønsker 
nok alle å få så mye tid som mulig på Liseberg, men vi skal også få til noe  
felles å spise. Denne middagen dekkes av egen lomme, men vi prøver å gjøre 
en felles god deal! Tilbake på hotellet igjen gjør vi en oppsummering av dagen 
før det igjen er natta.

Søndag er det igjen opp tidlig, kl. 07.30, litt frokost før felles avreise bort til 
hallen. Stevnestart kl 09.00. Her er det viktig at alle pakker bagger da vi sjekker 
ut av hotellet søndag morgen. Stevne er i utgangspunktet ferdig rundt kl.15.00 
avhengig om vi har noen i finalene.

De siste årene har vi som regel tatt en tur innom Vallhalla Badeland som  
ligger rett ved siden av stevnehallen. Her ønsker vi å ha med ALLE - dette er 
en del av turen. Så pakk badetøy!

Hjemreisen starter som regel etter at vi er ferdig med å plaske i bassenget.  
Har da pleid å stoppe i ”Svinesund” for litt handling for de som vil, samt en 
liten matbit.

Ankomst Lørenskog mellom kl.19 - 21.00 søndag kveld.

Reiseledere/trenere fra klubben er følgende:

Tommy Letvik Tlf: +47 977 40 263 
Mads Pedersen Tlf: +47 408 59 094 

DETTE BLIR BRA!

Med vennlig hilsen styret :)






