
 

 

 

 

Arendal El-innebandy inviterer til turnering i Sør Amfi lørdag 15. og søndag 16. oktober 2022 

I år kjører vi to dager. Man kan selvfølgelig velge å kun være med lørdag.  

 

Ordinærturnering/seriestart lørdag 

Info kl 10.45, første kamp kl 11.00.  (Kamp-oppsett kommer noen dager før.) 

Vi satser på å dele inn i 2 grupper etter nivå, angi nivå ved påmelding. 

 

To mot to søndag 

Fører opp navnet på de som ønsker å være med på to mot to turnering søndag. Her mikser vi spillere 

fra ulike lag. Info 09:45, første kamp 10:00. 

 

Vi ber alle klubber stille med minimum 1 dommer pr påmeldt lag (navn oppgis ved påmelding) og en 

til sekretariatet i de kampene laget deres spiller.  

Det vil bli mulighet for å kjøpe enkel kald/varm mat samt drikke i hallen under turneringen. 

Påmelding innen 15. september 2021 til terje.eikin@arendal.kommune.no 

 

Vi må selvfølgelig at forbehold om at arrangementet kan gjennomføres i forhold til korna 

situasjonen. 

Deltakeravgift på kr 600 pr lag. 

Betaling til AIBK. Kontonummer 2801.1450107. Merk betaling med ”el-innebandyturnering + lagets 

navn”. 

Det er mulig å levere stoler på fredag mellom 18-21. 

 

Sør Amfi ligger 5 min kjøring fra E18/Arendal. Adressen er: Østensbuveien 80,4848 Arendal  

Lurer dere på noe? – ta kontakt m/Terje, på mail terje.eikin@arendal.kommune.no eller tlf 

99450688. 

 

Overnatting 

Vi har gjort avtale med Arendal hotell, se under. Rommene må bookes senest 14.9 for å få disse 

prisene. Arendal hotell serverer ikke frokost.  

Du kan be lagene kontakte oss på denne e-posten: book@hotellarendal.no 

De oppgir følgende referanse for avtalte priser; ELIB2022 

Hvis de vil se bilder av de ulike romtypene før de booker kan de besøke hotellarendal.no  

Priser: 

To dagers opphold, 14-16 oktober (pris per natt, forutsetter to netter) 

Dobbeltrom, HC tilpasset; 800 kr per natt (pris for inntil 2 personer) - totalt 6 rom av denne typen  

Leilighet, HC tilpasset; 1100 kr per natt (pris for inntil 4 personer) - totalt 3 rom av denne typen  

Dobbeltrom; 700 kr per natt (pris for inntil 2 personer)  
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Enkeltrom:  600 kr per natt 

Sengeboks: 325 kr per natt (NB! Lite rom på sovesal med felles bad) 

Kapselrom: 350 kr per natt (NB! Lite rom på sovesal med felles bad) 

 

Priser for en natt, 14-15 eller 15-16 oktober (overnatting kun en natt) 

Dobbeltrom, HC tilpasset; 950 kr per natt (pris for inntil 2 personer)  

Leilighet, HC tilpasset; 1350 kr per natt  (pris for inntil 4 personer)  

Dobbeltrom; 850 kr per natt (pris for inntil 2 personer)  

Enkeltrom; 750 kr per natt  

Sengeboks: 395 kr for en natt (NB! Lite rom på sovesal med felles bad) 

Kapselrom: 425 kr for en natt (NB! Lite rom på sovesal med felles bad) 

Om dere ønsker å bruke et av de andre hotellene står dere fritt til det. Da tar dere bare direkte 

kontakt med det hotellet dere ønsker å bruke.  


