
VELKOMMEN TIL NM I LURAHALLEN 

Velkommen skal dere være til NM i Lurahallen. Vi gleder oss til å ha dere på besøk hos oss. Vi 

vil gjerne gi dere litt praktisk informasjon om tiden i hallen.  

Alle lag vil få en egen garderobe som disponeres av laget hele helgen. Vi vil merke 

garderobene med lagets logo. Noen garderober befinner seg i Lura bydelshus som ligger 

vegg i vegg med Lurahallen, og så har vi 4 ordinære garderober inne i hallen.  

I 2.etasjen av Lurahallen, rett frem når dere kommer opp trappen finner dere et møterom 

som denne helgen vil være brukt som et avslapningsrom for spillere og lagledere. Vi har 

planer om å sette inn en TV-skjerm og en chromecast på dette rommet, slik at dere kan se 

litt på Youtube og annet i pausene mellom kampene. Dere kan også om ønskelig spise mat 

der inne. Vi kommer ikke til å ha noe reserveringsløsning for hvilke lag som bruker rommet 

når så man får bare gå inn og se om det er mye folk der eller rolig😊 Det er tilgjengelig for 

alle lagene som spiller i hallen og det vil jo somregel alltid være noen lag som spiller kamp.  

Kiosk/kafe samt frokost og lunsjservering (for de som har bestilt frokost og/eller lunsj) finner 

dere i samme bygning som Lurahallen men med inngang rett til høyre for Lurahallens 

hovedinngang. Frokost serveres 07.30-09.00 for de som har bestilt det, og lunsj fra 11.00-

13.30 for de som har bestilt det. Det vil ligge en liste over hvem som har bestilt frokost og 

lunsj og antall personer det er bestilt for der hvor maten serveres.  

Vi har en utendørs innebandybane like i nærheten av Lurahallen om noen vil varme opp med 

ball eller bare være litt ute og lufte seg. Dere går da ut fra Lurahallen og går rett frem på 

gangsti, så går dere mot venstre ved skaterampen og deretter til høyre ved enden av 

skaterampen.  

Nærmeste butikk er Rema 1000 i Gamleveien. Nærmeste søndagsåpne butikk er Rema 1000 

i kjøpesenteret Lurabyen. Det tar ca. 5 minutter å kjøre til den søndagsåpne butikken, men 

utvalget der er mindre enn i en vanlig dagligvarebutikk. Rema 1000 Gamleveien har åpent til 

kl. 23, så om man tenker å handle så kan det gjerne gjøres lørdag kveld.  


