Innbydelse til
Romerikstreffen
22. – 23. april 2017.
LetoHallen

ØVRE ROMERIKE HANDICAPIDRETTSLAG INVITERER TIL
ROMERIKSTREFFEN for 34. gang. Vi er i Letohallen for 26.
gang.
STED:
TID:

LETOHALLEN PÅ DAL
LØRDAG 22. OG SØNDAG 23. APRIL 2017

KONKURRANSEGRENER:

Boccia: lag. Teppecurling: lag og ind.
Klassifiseringskort må forevises ved kontroll i alle
klasser unntatt åpen klasse. Arrangøren
forbeholder seg retten til å slå sammen klasser
med få deltakere samt flytte kamper.

KLASSIFISERING:

Gi beskjed ved påmelding om ønske av denne
tjeneste, og vi skal sørge for dette under stevnet.

BOCCIA:

Klassifisert klasse barn-, junior, senior og
åpen klasse.
Minimum 4 lag i hver klasse. Barneklasse t.o.m.
fylte 12 år. Spiller ferdig lørdag.
Juniorklasse t.o.m. fylte 19 år. Junior og
seniorklassene spiller lørdag og søndag.

CURLING:

Klassifisert og åpen klasse lag, junior,
damer og herrer 2-mannslag spilles lørdag.,
Klassifisert og åpen klasse individuelt,
junior, damer og herrer spilles søndag.
Minimum 4 lag/spillere i hver klasse.

DOMMERE:

Ikkespillende dommere som er påmeldt innen
påmeldingsfristen honoreres med kr. 250 pr. dag
for de som dømmer minimum 5 kamper pr. dag.
Minimum 3 kamper i klasse 1.
Det utbetales etter kl. 14.00 søndag.

PROGRAM:

LØRDAG 22. APRIL 2017
Kl. 09.00 Ledermøte (1 pr. klubb i hver gren)
Kl 09.30 Åpning
Kl. 10.00 Konkurransene starter
SØNDAG 23. APRIL 2017.
Kl. 09.30 Start boccia og curling.

STARTKONTINGENT:

Kr. 300. pr. enkeltstart
Kr. 500. pr. lagøvelse

PREMIERING:

Lik premiering i barneklassen
Full premiering i juniorklassen
1/3 premiering i seniorklassen.

HOTELL:

Dette må lagene ordne selv og det er fint om dere
bestiller så raskt som mulig. Vis til reservasjon
Romerikstreffen ved bestilling.
De kan også servere middagsbuffet m/kaffe og
dessert fredag kveld for de som ønsker det.

Tlf. 63 95 91 00

Best Western LetoHallen Gardemoen
Enkeltrom med frokost
Dobbeltrom ”
”

kr. 845.kr. 995.-.pr. rom

Tlf: +47 63 95 91 00
Mailadr. firmapost@letohallen.no
www.letohallen.no
Forhåndsbestilte rom må bekreftes.

FESTAFTEN:

Festaften foregår på Sportshotellet, LetoHallen
lørdag kl. 19.30.
Pris kr.320.- pr. person.
Oksestek m/ rotgrønnsaker, småpoteter,
hjemmelaget saus og tyttebær.
Fruktcoctail til dessert.
Kaffe er inkludert.
Festbilletter må betales samtidig med
påmeldingen.
Mr. Ray spiller til dans.

TRANSPORT:

Det blir satt opp transport Gardermoen –
LetoHallen for de som kommer med fly. Si fra ved
påmelding og dere betaler kr.50 pr. pers pr. tur til
sjåfør.

PÅMELDINGSFRIST:

24. mars.
INGEN ETTERANMELDING.
Betalt startkontingent etter denne dato vil ikke bli
refundert
Bindende påmelding sendes:
ØVRE ROMERIKE HANDICAPIDRETTSLAG
v/ Olaf Hyldmo, Børserudveien 11
2040 Kløfta.
Epost: olahyld@online.no

Startkontingent og festbilletter må betales innen
24. mars 2017
Bankkonto nr. 1870.41.29110.
Husk å merke med lagets navn på innbetalingen.
KONTAKTPERSON: Thor Faye-Hansen, 41000114
t-faye-h@online.no

ÅPEN KAFETERIA I HALLEN!

BESTILLING AV FESTBILLETTER ROMERIKSTREFFEN :
LAG: ________________________________________________________
KONTAKTPERSON: ___________________________Tlf.: ____________
ADRESSE: ___________________________________________________
VI BESTILLER. _____________ANTALL FESTBILLETTER TIL FEST I
LETOHALLEN LØRDAG KL. 19.30
PRIS 320 KR.

BESTILLING AV TRANSPORT – dette må bestilles ved påmelding.
Letohallen har år gratis transporttilbud til / fra Eidsvoll Verk stasjon for boende hotellgjester.
Eidsvoll Verk er første stasjon etter OSL og togturen tar 7 minutter og koster kr. 35 ,Hotellet kan hente og bringe på stasjonen med sin 8 seter minibuss. Denne har dessverre ikke
rullestolrampe.
Bestilling må som tidligere gjøres senest 24 timer i forveien til resepsjonen.
resepsjon@letohallen.no
63 95 91 00
Vi oppfordrer dere til å benytte dette tilbudet, men dersom dere ønsker at vi henter dere på
flyplassen må dere fylle ut denne.

VI ØNSKER TRANSPORT FRA GARDERMOEN – LETOHALLEN.
Lag: ________________________Antall: ______Ev. antall rullestoler: ____
Ankommer Gardermoen: ___________________flightnr. ______________
Pris kr. 50 pr. person pr. tur.
Telefon til en i reisefølget: ______________

UNDERSKRIFT.

