


KRIPOS IDRETTSLAG HAR HERVED GLEDEN AV Å INVITERE TIL

PM I INNEBANDY 30.–31. OKTOBER 2018

Avvikling i hht Nasjonale regler bestemt av Norges Bandyforbund, 
samt NPI's statutter PM i Innebandy.

Tid: Tirsdag 30. og onsdag 31. oktober 2018.
Sted: Tanumskolans idrottshall, Sverige – kun to timers 

kjøring fra Oslo.
Klasse: Mix (minimum 2 jenter på banen til enhver tid).

Påmelding:  Sendes: Synne Authén Andresen, 
synne.a.andresen@politiet.no

Påmeldingen påføres PM2018 og idrettslag.

Det er i årets PM dessverre en begrensning på 10 lag, 
samt ett lag per idrettslag, så det er førstemann til 
mølla med betalt påmeldingsavgift som gjelder. 
Påmeldingsfrist er fredag 28. september 2018 - 
bindende.

Påmeldingsavgiften på kr. 1500,- pr. lag betales til 
Kripos politidrettslag bankkonto nr. 0530 28 75326, 
innen fristen.

Generelt:  Alle spillere på et lag, skal være medlem av samme 
idrettslag. Eventuelt må det søkes om dispensasjon 
for å delta på annet lag. 

Alle spillere er selv ansvarlige for forsikring. Minner 
om PF forsikring sine nye vilkår i sin ulykkesforsikring. 
Se PF sine sider. Viser også til NPI's gjeldende 
retningslinjer for dekning av reiseutgifter til PM. Det 
blir kun dekket reiseregning på billigste måte.
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Overnatting og bankett holdes på 
TanumStrand hotell

Pakketilbud:
Pris per person i dobbeltrom SEK 1115,-
Enkeltromstillegg SEK 300,-
Pris per person i hytte* SEK 925,-

Inkludert i pakketilbudet er:
- Treretters middag, inkludert kaffe på tirsdags kveld. 
- Frokostbuffet på onsdag.
- Gratis inngang til badeland.

NB! Registrering av overnatting skjer via dette excel-
arket, der man velger type rom/hytte og hvem man 
eventuelt deler med:

Siste frist er fredag 28. september 2018!

*Max 6 personer per hytte (inneholder 3 rom med dobbeltseng).

N:\Distrikter\56 Kripos\Filutveksling\Påmelding 
PM innebandy 2018\Påmelding til overnatting PM 
2018.xlsx



Øvrig info

Adressen til hallen er: 

Tanumskolans Idrottshall
Tanums Bygdegård, 457 31 Tanumshede, Sverige.

Adressen til hotellet er:
TanumStrand hotell, 457 95 Grebbestad, Sverige, tel +46(0)525 190 00
www.tanumstrand.se (muligheter for spabehandling)

Veibeskrivelse:
E6: Ta avkjøring 106 og følg skiltene mot Grebbestad. Kjør gjennom Grebbestad, og 2 km sør for 
Grebbestad etter Sportshopen, sving til høyre mot TanumStrand.

Kontaktpersoner:
Synne Authén Andresen, mob. 93 81 14 67, synne.a.andresen@politiet.no
Helge Skaftnes, mob. 90 02 30 65, helge.skaftnes@politiet.no

Arrangements -

komitéen i Kripos 

ønsker alle  deltakere 

velkommen til to
 

fantastiske dager i 

 Sveriges skjærgård!
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