Innbydelse
NM Teppecurling
5 – 6. november 2016
Sted: Alfhallen.

Teknisk arrangør: Øvre Romerike Handicapidrettslag

Øvre Romerike Handicapidrettslag i samarbeid med Norges Fleridrettsforbund seksjon boccia
og teppecurling inviterer med dette til årets NM i teppecurling.

Dato: 5 – 6. november 2016
Sted: Alfhallen.
Ligger på Borgen, ca 10 min. på veien til Kongsvinger fra Kløfta (E 16)
Det konkurreres etter Norges Fleridrettsforbund’s regelverk.
På lørdag spilles lagspill kl.1, 2, 3 og åpen kl. damer, herrer og junior.
På søndag spilles individuelt kl.1, 2, 3 og åpen kl. damer, herrer og junior.
Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klsser med få deltakere samt flytte
kamper.
Husk klassifiseringskort!
Program:

08.30:
09.15:
10.00:
19.30:

Ledermøte
Innmarsj og åpning av stevnet
Kampstart begge dager
NM middag på Quality Airport Hotell Gardermoen.

Det vil bli premieutdeling i norgesserien umiddelbart etter stevneslutt lørdag.
Startkontingent:
Kr. 500,- for lag og kr. 350,- for individuelt.
Startkontingenten betales til konto 1870.41.29080 samtidig med påmeldingen.
1/3 premiering i tillegg til medaljer.
Overnatting:
NM hotellet Quality Airport Hotell Gardermoen er reservert og dere er selv ansvarlig for
bestilling av hotellrom. Dette må gjøres innen 10. oktober.
NM bankett:
Det blir NM bankett på hotellet hvor det serveres 2 retters middag for 350 kr.
Musikk: Mr. Ray
Bindende påmelding sendes på epost til olahyld@online.no
på vedlagte skjema.
Transport:
Vi kan ordne transport mellom hotell og hall samt til flyplassen søndag ved behov. Kr. 50 pr.
person pr. tur. Dette må dere melde fra samtidig med påmeldingen og betales sammen med
startkontingent og festbilletter. Til hotellet går det shuttlebuss.
Påmeldingsfrist: 10. oktober 2016. Etteranmeldelse godtas ikke.

Det er kafe` i hallen!
Spørsmål vedrørende NM rettes til leder av NM komiteen Thor Faye-Hansen 41000114 eller
epost t-faye-hansen@online.no
Vi ønsker alle deltakere og ledere hjertelig velkommen til to fine NM dager.

Med vennlig hilsen
Øvre Romerike Handicapidrettslag NM komiteen

Overnatting:

Quality Airport Hotell Gardermoen.

Adresse:
Jessheim nord
2050 Jessheim
63 92 61 00

Priser:
Enkeltrom:
Dobbeltrom:

716 kr. pr. natt.
876 pr rom pr. natt.

Dere bestiller ved å ringe Inger Aune på tlf. 63926155 eller sende henne en
epost: inger.aune@choice.no
Alle rom er reservert til 10. oktober 2016. Husk å oppgi Øvre Romerike
Handicapidrettslag ved bestilling.

På meldingsskjema NM teppecurling
2016

Lagets navn:
________________________________________________________________
Lagets kontaktperson:
___________________________________________ Mobilnr.:__ _________
Epost:
________________________ _______________________________________

Antall som vil være med på banketten:
_______________________________________________________________

Spesielle opplysning f.eks. med mat: __________________________________

Vi ønsker transport til og fra hall og hotell:
Lørdag: Fra hotellet til hallen: _________________stk.
Fra hallen til hotellet: ________________________stk.
Søndag:
Fra hotellet til hallen: ___________stk.
Fra hallen til Gardermoen _______ stk. Flight :____________kl. _____

Alle beløp må betales til lagets konto sammen med påmeldingen til NM.
Påmeldingen er bindende.
Husk fristen 10. oktober.

