VELKOMMEN TIL BERGEN
G19‐NM 2009
Bergen, 3.‐5.april

Under følger den viktigste informasjonen vedr. G19‐NM. For annen informasjon henvises det til vår
hjemmeside innebandy.baune.no, samt forbundets side innebandy.no.

Overnatting:
Lagene har i utgangspunktet tre alternativer til overnatting:
1) Bergen Vandrerhjem, Montana. Vi har fått et tilbud fra vandrerhjemmet på Montana. Se
prisinfo under. Booking: booking@montana.no eller tlf 55 20 80 70
2) Gimle skole: Vi har fått Gimle skole til disposisjon. Skolen er Haukelandshallens nærmeste
nabo, bokstavelig talt. Booking: andreasrl_91@hotmail.com eller 90 50 90 59
NB: Vi ønsker å vite når lagene som overnatter på skole, ankommer Bergen.
3) Hotell: av praktiske hensyn ber vi lagene bestille hotellrom selv. Et godt utgangspunkt er
nettstedet hotell.no.

Prisinfo Bergen Vandrerhjem, Montana:

4‐sengsrom u/bad
4‐sengsrom m/bad
2‐sengsrom m/bad
Enkeltrom m/bad

Per pers per natt
205,‐
215,‐
270,‐
330,‐

Dusj og toalett finnes på gangen.
Frokostservering er inkludert i prisen.
Én person gratis per 20 betalende deltakere (gjelder billigste romtype, og kun ved samlet betaling)

Annet:
Middag (hovedrett og dessert)
Lunsjpakke

Pris:
95,‐
45,‐

Leie av sengetøy og håndkle
Leie av håndkle

70,‐
10,‐

Som alternativ til sengetøy kan lakenpose benyttes. Sovepose er ikke tillatt.

Hallene:
Haukelandshallen er Bergens største hall av sitt slag (med baner til håndball, basket, volleyball
og/eller innebandy etc.) og eies og drives av Bergen Kommune. Hallen ble åpnet i 1970 og har plass
til ca 3 500 tilskuere. Den gjennomgikk en omfattende renovering i 2005, da man bl.a. la nytt
parkettgulv av meget høy kvalitet. Hallen er hjemmebanen til bl.a. håndballaget Tertnes og
basketlaget Ulriken Eagles, og brukes også i gymtimene til elevene ved ungdomsskolen Gimle skole,
som ligger rett ved hallen.

Reisebeskrivelse:
Fra Bergen Flyplass, Flesland: (20 min/20 km):
Følg RV580 til Nesttun. Følg RV580 og senere E39 mot Bergen. Ta til høyre mot Landås/Haukeland
sykehus i krysset på Danmarks plass. Ta til høyre i neste lyskryss. Følg veien ca 50 meter til Gimle
skole og Haukelandshallen.
Busser: Flybussen merket 'Sentrum over Nesttun' (avgang hver hele og halve time). Gå av ved
Danmarks plass. Følg deretter Ibsens gate til fots til krysset Ibsens gate/St. Olavs vei og følg
sistnevnte ca 50 meter til Gimle skole og Haukelandshallen
Fra Bergen Jernbanestasjon: (5 min/2 km)
Følg E39 mot Nesttun. Ta til venstre mot Landås og Haukeland sykehus i krysset på Danmarks plass.
Ta til høyre i neste lyskryss. Følg veien ca 50 meter til Gimle skole og Haukelandshallen.
Busser: Alt. 1: Linje 90 fra Olav Kyrres gate/Vestre Strømkai. Gå av ved krysset Ibsens gate/St. Olavs
vei. Følg sistnevnte ca 50 meter til Gimle skole og Haukelandshallen.
Alt. 2: Linje 1 fra Olav Kyrres gate/Vestre Strømkai. Gå av på endeholdeplassen, følg skilting mot
Brann Stadion. Haukelandshallen ligger på motsatt side av Nymarksbanene enn Stadion.

TAXI i Bergen: Bergen Taxi (bergentaxi.no eller 07000), Norgestaxi (norgestaxi.no eller 08000) og Taxi
1 (taxi1.no eller 55 70 00 00).

Landåshallen er et idrettsanlegg med en spilleflate (20x40m), en liten, separat bane og en
svømmehall. I Landåshallen er det parkettunderlag, lagt for få år siden, men noe mer ujevnt enn i
Haukelandshallen.
Reisebeskrivelse fra Haukelandshallen til Landåshallen: Buss nr 90 fra Ibsens gate. Gå av på nedsiden
av Lærerhøyskolen (spør sjåføren). Landåshallen ligger på enden av grusbanen.

Arrangementet:
Vi har musikk når det er pause på begge banene, samt speaker til opplesing av lagoppstillinger og
annen interessant informasjon. Dette gjelder i begge haller. Vi har kiosk i begge haller fra 15‐30
minutter før første kamp og helt til siste kamp er unnagjort for dagen. I kiosken får man enkel
servering, og forhåpentligvis et relativt bredt utvalg.

Vi ønsker lagene velkommen, og lykke til!!

Med vennlig hilsen
Andreas Larsen
Arrangementsansvarlig
90 50 90 59
andreasrl_91@hotmail.com

