Reiseopplegg sesongen 2014-2015

Påmelding via påmeldingsskjema http://goo.gl/forms/lfz9cGdgDw, påmeldingsfristen er 24. oktober.
På enkelte av plassene i vinter har det vært litt krevende å skaffe tilstrekkelig med plasser til overnatting eller reise. Det er fly
til Alta vi har færrest, kun 40 plasser. Dette gjør at det på enkelte av arrangementene KAN bli behov for å prioritere, og da vil
utøvere og trenere bli prioritert først og foreldre vil komme i andre rekke. Foreldre til de yngste jr. vil bli prioritert foran andre
foreldre. I tilfelle dette blir en problemstilling vil vi komme tilbake til dere ang. dette når vi har fått inn påmeldingene.
Alle som deltar på vårt opplegg MÅ ha egen reiseforsikring! Avmelding/endring av påmeldingen vil i utgangspunktet være 6
uker før avreise på de ulike arrangementene. De siste årene har vi, pga. velvillighet hos hotellene, akseptert endringer helt
fram til avreise. Også i år vil vi selvsagt prøve å få til det, men det er ikke noe dere kan forvente. – derfor er det viktig med
reiseforsikring. Dette gjelder også de Meråkerelevene som bare er med på reiseoppleget.

DNB Cup1: 22.-23.11 Geilo IL

Ikke noe opplegg fra kretsen ettersom det erfaringsmessig er liten interesse for dette arrangementet. De som
planlegger å reise dit må angi det på skjemaet og kretsen skal forsøke å stille med et sportslig opplegg.

DNB Cup 2 / Statkraft Junior Cup 1:
6.-7.12 Folldal IF - Folldal
Avreise med buss:

Retur:
Overnatting:
Kostnader:
Andre opplysninger:
Admin. ansvarlig:

Om morgenen fredag 5. desember.
Starter tidlig fra Steinkjer slik at vi rekker å trene på fredag
Søndag 7. desember – direkte etter siste øvelse
Nigardhø og Fjellhotellet
Ca. 2 500 pr person, forutsatt overnatting i dobbeltrom og buss. (500 for bussen, ved full buss)
Vi har i utgangspunktet 66 plasser, 38 på Fjellhotellet og 28 på Nigardshø.
Middag serveres på Fjellhotellet. Endring/avbestilling innen 24. oktober.
NTSSK

DNB Cup 3 / Statkraft Junior Cup 2:
3.-4.1 Orkdal IL – Knyken
Avreise:

Overnatting:
Kostnader:
Andre opplysninger:
Admin. ansvarlig:

Det er ikke satt opp buss til dette arrangementet.
Har bestilt plasser på Bårdshaug fra fredag.
Bårdshaug hotell på Orkanger
Ca. 2 400 pr person, forutsatt overnatting i dobbeltrom.
Inkl. middag og kveldsmat fredag og lørdag, samt frokost lørdag og søndag
Har bestilt 50 plasser.
Bårdshaug er veldig klar på at endringer må skje innen 6 uker, altså siste frist 21. nov.
Skatval

DNB Cup 4 / Statkraft Junior Cup 3:
17.-18.1 Drangedal IL – Gautefall
Avreise med fly:
Retur:
Overnatting:
Kostnader:
Andre opplysninger:
Admin. ansvarlig:

Kl 20:35 torsdag 15. jan fra Værnes direkte til Torp.
Buss fra Torp til Gautefall
Fly fra Torp søndag 18. jan kl 19:20
Leiligheter like ved skistadion.
Ca. 2 600 pr pers. Inkl. overnatting i leiligheter, fly og buss men ingen mat. Maten ordner vi
selv. (Fly koster 1 604, buss t/r Torp 300)
Her er det booket hele flyet fra Værnes, 78 plasser. Ønskelig å få avbestilt de vi ikke trenger så
tidlig som mulig. Siste frist for endring/avbestilling er 4. desember.
Snåsa
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DNB Cup 5 / Statkraft Junior Cup 4:
6.-8.2 Østre Toten skilag – Karidalen
Avreise med buss:
Retur:
Overnatting:
Kostnader:

Andre opplysninger:
Admin. ansvarlig:

Om morgenen onsdag 4. februar. Det er trening torsdag, renn fra fredag.
Søndag 8. februar – direkte etter siste øvelse
Comfort Hotel Grand på Gjøvik
Ca. 3 400 pr person, forutsatt overnatting i dobbeltrom og buss.
Inkl. halvpensjon. (650,- for bussen dersom den er tilnærmet full)
Endring/avbestilling innen 24. desember.
Meråker

Jr. NM / DNB Cup 6 / Statkraft Junior Cup 5:
27.2 - 1.3 Alta SSL – Alta
Avreise:

Retur:
Overnatting:
Kostnader:
Andre opplysninger:

Admin. ansvarlig:

Vi reiser med fly fra Værnes til Alta via Oslo. Avreise 10:20 torsdag 26. feb. i Alta kl 14:15
Søndag 1. mars 16:20, Værnes 20:25
Hotell i Alta, arr. ordner.
Ca. 8 500, inkl. fly, helpensjon og overnatting i dobbeltrom i tre netter. (Fly koster 5 047,- pr.
person med SAS sportsreiser)
Vi har 40 plasser på fly og 50 plasser på hotellet.
Avtalt med arr. at vi kan trene på torsdag når vi kommer oppover.
Endring/avbestilling innen 14. jan.
Steinkjer

NM sr. / DNB Cup 7 / Statkraft Junior Cup finale: 24.-29.3 Sirdal

Ettersom det er store forskjeller i forhold til ønskene ang. dette arr. har vi IKKE bestilt noe transport, men … Vi har
bestilt overnatting på Tonstad (samme plassen som vi overnattet under jr. NM for noen år siden).
Tonstad ønsker naturlig nok mest mulig folk der og derfor må vi gi tilbakemelding i forhold til når vi ankommer og
når vi skal reise hjem. Prisen avhenger av antall personer på rommet og antall døgn, min. 3 døgn. Priseksempel:
Fire på rommet og overnatte i fire døgn: 2 618, inkl. overnatting med frokost og niste, middag m/dessert og
kveldsmat. Endring/avbestilling innen 9. feb. Inderøy er adm. ansvarlig
Den enkelte må altså selv bestille transport under dette arr.

Hovedlandsrennet: 6.-8.3 Svene IL –
Reise:
Overnatting:

Andre opplysninger:
Admin. ansvarlig:

Ikke noe reiseopplegg fra kretsens side
Har bestilt rom på Kongsberg vandrerhjem fra onsdag 4. mars, men vi fikk ikke mer enn 13
familierom. Vet at enkelte har bestilt hotellrom selv.
Egen påmelding på HL. Stiklestad vil organisere dette.
Stiklestad
Steinkjer utpeker en som skal være sportslig leder under arrangementet.

Gunnar Nossum
Reiseansvarlig NTSSK
gn@vktv.no – 900 46 434

2

