Innebandy NM 2020

Halden B.I.L og FIF Norge ønsker velkommen til Sarpsborghallen 7-8. februar.
Sted: Dronningens gate 73, 1723 Sarpsborg
Hotell: Scandic City Fredrikstad – Gunnar Nilsens gate 9, 1607 Fredrikstad
Påmelding: 2000 kr per lag gjøres i profixio – Innebandy NM Kriminalomsorgen 2020
https://www.profixio.com/reg/innebandy-nm-kriminalomsorgen-2020

Det er kun mulig å melde på lag elektronisk i Profixio. Lagleder for hvert enkelt lag må
opprette egen profil via påmeldingslinken for å registrere lag og spillere.
Søknader om disp/sammenslåing av lag sendes til FIF v/ Inger Marie Ulsanden
inger.marie.ulsanden@kriminalomsorg.no
Frist for påmelding mandag 3.2.2020
NB! Alle lag er selv ansvarlig for å forsikre sine spillere. Dette kan gjøres via
www.bedriftsidrett.no

NM hotellet Scandic City Fredrikstad er klare for å ta dere imot og bestilling gjøres på telefon
69385600 – eller mail cityfredrikstad@scandichotels.com
Oppgi ref: «NM Kriminalomsorg 2020»
Rom/frokost: Pris pr rom
Enkeltrom
Dobbeltrom
Trippelrom

kr. 995,kr. 1195,kr. 1395,-

Bankett
Denne vil bli overholdt i hotellets festsal. Det vil servert en 3-retters meny inkludert en drikke
til. Ved evt mat allergier oppgis dette ved vipps betaling/påmelding bankett.
Pris for bankett – 550 kr
Påmelding gjøres via Halden B.I.L Vipps – 123598 – Merk navn og evt allergier
Frist for påmelding av bankett er mandag 03.02.2020

Praktisk informasjon
«» Get together party «» i Fredrikstad by - fredag 7.2
Dette ville foregå på klassiske Pizzanini ved bryggekanten. Arrangementet vil være lukket for
kriminalomsorgen med gode priser for mat og drikke. Lokalet er for oss fra 20.00 – 02.00.
Kollektiv busstransport fra Fredrikstad til Sarpsborg T/R går hvert 15 min og er GRATIS.
Gangavstand til Fredrikstad buss stasjon – 120 sek.
Gangavstand Sarpsborg buss stasjon til idrettshallen – 5 min
Alternativ transport
16 seters taxi – ca pris 1100 kr
Personbil – ca pris 560 kr
Det vil bli opprettet en facebook side for generell info.
«Innebandy-NM 2020 Kriminalomsorgen»
Ved eventuelle spørsmål kontakt:
Pål Erik Gustavsen: puatheman@hotmail.com - 48067033

