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Oslo brannkorps idrettslag   

Arne Garborgs plass 1 

0179 Oslo 

Norge 

 

 

INNBYDELSE TIL NORDISK MESTERSKAP 2014 OSLO 

 

 
Velkommen til Nordisk mesterskap i Oslo den 26. – 29.august 2014  

 

 ● Fotball 

 ● Terrengløp 10 km 

 ● Terrengløp 5 km mosjonsklasse 

 ● Innebandy 

 ● Pointball, sosial gren 

 

 

Program: tirsdag  26.august  Ankomst Oslo 

     Innkvartering  på Thon Hotell Ullevål stadion 

     Kameratkveld 

     Representasjonsmøte på Thon Hotell 

 

     onsdag 27.august   Fotball - gruppespill 

     Innebandy - gruppespill 

     Terrengløp 

 

     torsdag 28.august  Pointball 

     Innebandy – gruppespill/finale 

     Fotball – gruppespill/finale 

Premieutdeling for terrengløp og innebandy skjer i 

pausen på fotball finalen. 

     Bankett på Thon Hotell kl. 1900 

 

      fredag 29.august  Avreisedag 

 

          

Representasjonsmøte 

 

Saker som skal tas opp her må sendes ut til samtlige arrangørsteder minimum 3 månder før 

møtet. 
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Fotball  

 

Fotballen spilles på Norges idrettshøyskoles kunstgressbaner på Sogn.  

Gruppespillet starter onsdag morgen, og finalen spilles på torsdag. 

Farge på drakter oppgis ved påmelding. 

For ytterligere informasjon se stadgarna. 

 

Kontaktperson: roy.pedersen@online.no 

 

 

 
Innebandy 

 

Spilles på Norges idrettshøyskole, etter samme oppsett  som fotballen – men med egne 

innebandyregler.  

Hvert lag kan max stille med 12 spillere i turneringen.  

Minimum er 6 spillere, det vil si 5 utespillere  pluss keeper.   

 
Kontaktperson: sgrydeland@gmail.com  

 

 
Terrengløp 

 

Arrangeres onsdag 27.august ved Norges idrettshøyskole. 

Det løpes to runder av 5 km, mosjonsklassen løper 1 runde. 

Løpet foregår på gruss/gress, start og målgang vil være på stadion. 

Det konkurreres i en dameklasse.  

Herreklassen deles opp i 5 års intervaller fra 35 år. 

 

Kontaktperson: morten.groan@bre.oslo.kommune.no 

 

 

 

Pointball  

 

Arrangeres torsdag 28.august ved Norges idrettshøyskole. 

Dette er en sosial gren hvor alle kan delta. Tilnærmet lik boccia, hvor du kaster tre kuler i tre 

forskjellige øvelser. 

 

Kontaktperson: kjetil.riise@bre.oslo.kommune.no 
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Innkvartering: Thon Hotell Ullevål stadion 

    Sognsveien 77 C 

    0855 Oslo 

    ullevaalstadion@thonshotels.no 

     

Deltageravgift: Arrangørsteder  betaler 2900,- nok pr. deltager, ledere og turister. 

 Deltagere fra ikke arrangørsteder betaler en avgift på 3300 nok pr. 

deltager 

Deltageravgiften dekker: innkvartering, frokost, all transport, deltagelse 

i de forskjellige grener og bankett 

 

Bankkonto:   9001 06 34244 

   Sparebank 1 Oslo-Akershus 

   Oslo brannvesens idrettslag 

   IBAN: NO08 9001 0634 244 

   BIC/SWIFT-adresse: LABANOKK 

 

 

Påmeldingsfrist: Påmeldingen er bindende og skjer på vedlagt påmeldingsskjema. 

Påmelding og betaling skjer til Oslo brannkorps idrettslag, Arne 

Garborgs plass 1, 0179 Oslo senest 31.mai 2014. 

 

Entry fee must be paid no later than the 31st of May 2014. 

 

Vi ønsker en oversikt over hvem som skal bo sammen, da vi styrer all 

kontakt angående innkvarteringen. Vi har fått tildelt stort sett dobbelt 

rom og noen trippel rom fra hotellet.  

 

Påmelding av øvrige deltagere fra de respektive land skal skje gjennom 

arrangørbyene.   

 

  

Ytterligere info:       www.brannidrett.wordpress.com/nordisk-2014 

 

     
 

Ytterlige spørsmål: Epost obil.obre@gmail.com 
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Redningsvesen / forening 

Fire Brigade/Union 

 

Adresse 

Address 

 

Postnummer 

Postal zip code 

 

By 

City 

 

Land 

Country 

 

Kontaktperson 

Contact person 

 

Telefon 

Telephone 

 

Mobiltelefon 

Mobile phone 

 

E-mail adresse  

 

 

Vi har den      /      

overført  deltageravgift 

for: 

We have today 

transferred competitor 

fee as follows: 

 
Deltagere fra arrangørssteder        ______x 2 900 NOK = 

__________ 

Participants from host cities 

 

Deltagare fra ikke arrangørssteder _______x 3 300 NOK = 

________ 

Participants from host cities 

 

                                                 TOTALT NOK :  

_________________ 

 

OBS! Send bare inn en (1) påmeldingssblankett per deltagersted/forening. 

Send only one (1) registration formular from each city/union. 

 


