
  Landsturneringen 2018  

 
 
Til alle i håndballgruppen. 
 
Landsturneringen i fotball og håndball arrangeres i Bergen fra fredag 7. til søndag 9. september 2018. 
 
Fremmøte/avreise fredag ca. kl. 08:00 fra Gjønneshallen. Retur Gjønneshallen søndag kveld eller natt 
til mandag. Vi reiser med bussen sammen med fotballen. (Nøyaktig avreise tidspunkt vil vi komme tilbake 
med når det nærmer seg, hjemkomst er avhengig av når vi er ferdig på søndag). 
 
Husk at dere må søke om fri fra jobb/skole på fredag 9/9 og antageligvis mandag 12/9. 
  
VIVIL har satt egenandelen til kr. 2.800 pr deltager (før støtte fra Birte’s reisefond er trukket i fra).  
Dette vil dekke blant annet: Overnatting med frokost på hotell 2 netter - Matpakker m/drikke til lørdag og søndag - 
Bankett med middag, drikke og underholdning/dans lørdagskveld - T-skjorte og deltakerpremie. (Transport blir 
dekket av VIVIL) 
 
Pris for foreldre eller egen ledsager er kr. 3.150. 
 
Vi i Håndballen er så heldige at vi har Birte’s reisefond. Som tidligere vil utbetaling fra dette fondet 
baseres på antall oppmøte på trening sesongen høsten 2017/våren 2018.  
Fordelingsnøkkelen er som følgende:  

 Oppmøte 100-80% = reduksjon på kr. 250,-  
 Oppmøte 80-60% = reduksjon på kr. 150,-   
 Oppmøte under 60% = reduksjon på kr. 50,- 

 
Aldersgrense: 17 år. 
 
Hvis det er noe dere lurer på, kan dere ta kontakt med:  
Trude   454 11 279 
Christine 911 79 104 
Liv   952 23 251 
Trude R  450 33 425 
 
Påmeldingsfrist: Senest torsdag 19. april (Leveres på treningen)  
NB: Påmeldingen er bindene, og evt. avbestilling kan medføre betaling for deg, hvis ikke godkjent gyldig grunn.  
 
Hilsen Christine, Liv, Trude og Trude  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Navn:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ønsker å være med på Landsturneringen 2018 i Bergen fra fredag 7. til søndag 9. september.  
 
Jeg ønsker å ha med egen ledsager (navn på ledsager) …………………………………………….. 
 
 
Hvis det lar seg gjøre, ønsker jeg å dele rom med ......................................................................... 
  
 
Signatur (deltager eller foresatt):………………………………………………………………………… 

 
HUSK: Påmeldingen er bindende 


