Teambuildingstur 2018

BLI MED KLUBBEN TIL DANMARK OG

KOLDING CUP
1 8 . Ja n ua r t il 21. Ja nua r

Lørenskog Bryteklubb ønsker å starte kalenderåret 2018 med en
klubbtur til Kolding Cup 18. – 21. januar. Stevnet er åpent for alle
klasser (fra fødselsår 2011) og passer godt for både gutter og jenter.
OBS: Bindende påmelding på linkene under innen mandag 8. januar.

Vi i klubben ønsker å kalle denne turen for Teambuildingstur 2018 da samholdet i gruppen er viktig. Dette stevnet
passer fint for alle nivåer, og vi får god mulighet til å bli enda bedre kjent med hverandre. Vi leier 8-manns hytter
på Lalandia som innbyr til felles sosiale aktiviteter og selvfølgelig en tur i badeland når vi ankommer på fredagen.
Vi åpner for at alle som ønsker kan delta på denne turen. Vi trenger også å ha med foreldre.
Bindende påmelding innen mandag 8. januar, men vi ønsker at de som skal være med melder seg på så raskt
som mulig på følgende linker:
Stevnepåmelding: https://goo.gl/forms/KNdd5x7PcQGjiTsQ2
Turpåmelding: https://goo.gl/forms/OZQp565n5jXue2Ko2
Stevet: Kolding Cup 2018
Sted: Sydbank Arena, Ambolten 4-6,
6000 Kolding, Danmark
Dato: 18. – 21. januar
(selve stevnet er lørdag 20. Januar)
Overnatting: Lalandia Billund
(8-manns hytter)
Transport: Stenaline Oslo – Fredrikshavn
(Torsdag 18 januar kl 19.30, ank. 07.30)
Stenaline Fredrikshavn – Gøteborg
(Søndag 21. januar kl 14.00, ank. 17.30)

Avreise: Torsdag 18 april kl.18.00 fra
Esso, Skårer der vi kjører felles
til StenaLine.
Inndeling biler og hytter kommer
vi tilbake til.
Ankomst Billund: ca. kl. 11.00. Vi reiser
rett til Lalandia Badeland i påvente av
at hyttene våre blir klare. Veiing starter
kl 20.00 fredag kveld i stevnehallen
Forventet hjemkomst:
Søndag 21. januar kl 20.00

Pris: Egenandel kr 1300,- pr. aktiv
pluss startkontingent kr 125,Egenandelen dekker overnatting,
middag på båten felles klubbmiddag
lørdag og inngang på Lalandia. For
ikke-aktive: Kr 2500,-.
Prisene er estimater, men vil ligge
rundt dette og bli fakturert i etterkant.
I tillegg tilkommer kr 300 (kontant)
for de som sitter på i andres biler.

Dersom den aktive trenger dokumentasjon fra klubben for å få fri fra skolen på fredag så ordner vi det. Ta kontakt med oss i god tid så ordner vi det.
Mer info om stevne: http://www.brydning.dk/media/117753/2018-kolding-cup-dansk-invitation.pdf

OBS! Bindende påmelding innen mandag 8. januar!

