Til spillere på Sotra United voksenlag

Invitasjon til aktivitetstur til Eidfjord
Etter en lengre periode uten kamp og trening trenger vi noe å se frem til. Vi inviterer derfor
til aktivitetstur til Hardanger, nærmere bestemt Eidfjord.

Torsdag 10. juni – Søndag 13. juni 2021
Eidfjord Fjell & Fjord Hotell er reservert, fotballbanen står klart til oss og mange kjekke
aktiviteter venter oss innerst i Hardangerfjorden.
Spillerne melder seg i første omgang på turen etter ønske om å delta.
Deretter kartlegges behovet for oppfølging /antall ledsagere for hele spillergruppen.
Vurderingen baseres på tidligere turerfaringer og samtaler med foreldre og bofelleskap.
Lagleder setter sammen en gruppe trenere/ledsager fra trenergruppen, støttekontakter og
foreldregruppen (etter forespørsel). Laget samler inn midler til å dekke utgifter til ledsagere,
slik at spillerne kun betaler egne kostander.

Pris 4.000 kr per spiller
Prisen inkluderer overnatting i dobbelt/trippel rom, busstransport t/r, helpensjon, samt
aktiviteter (båttur på fjorden e.l.). NB! Tillegg for enkeltrom (begrenset antall rom).

Påmelding ved betaling innen 1. april 2021
Deltakeravgift kr 4.000,- pr spiller overføres til kontonummer: 3628.07.16450 innen
1. april 2021. Husk å merke betaling med lagnummer 1029.
Ta kontakt dersom du ønsker å lage en nedbetalingsplan.
Avbestillingsregler: Dersom turen blir avlyst grunnet smittevernrestriksjoner refunderes
deltakeravgiften etter gjeldene regler. Avbestilling etter 1. mai 2021 refunderes ikke.

Vi håper du har muligheten til å bli med laget på tur i sommer!

Sportslig hilsen

Sotra United v/ lagleder
Tove Iren Vindenes
Mobil: 934 19 733
E-post: ta63@online.no

Sutalaust & Kjekt på Eidfjord Fjell & Fjord Hotel!
En foreløpig plan:
Torsdag 10. juni
15:00 Avreise med Sotra SK bussen fra Sotra Arena
Ankomst Eidfjord
Middagsbuffet
Fredag 11. juni
Frokost
Fotballtrening & gøy
Lunsj
Aktivitet på/ved fjorden
Middag
Lørdag 12. juni
Frokst
Aktiviteter på/ved fjorden
Lunsj
Fotballturnering & gøy
Middag
Norske Talenter i peisestuen
Søndag 13. juni
Frokost
Besøk til Vøringfossen (tur over gangbrua)
Retur med Sotra SK bussen til Sotra Arena

