
Huskeliste til lagledere til Norway Cup 
 
Her er en huskeliste for lagledere til Norway Cup 

 1: Påmelding: 
Det første du må gjøre er å registrere laget ditt i påmeldingsløsningen som finnes på 
våre nettsider. Vi ber deg sjekke at vi har registrert ditt lag(ene) i riktig klasse, og ta 
kontakt med oss dersom det er uoverensstemmelser med din påmelding. Vennligst 
husk å bruke en mail hvor du alltid er tilgjengelig – f.eks. hvis du ikke sjekker 
jobbmailen din om sommeren ber vi dere om å vennligst ikke bruke denne. 

2: Laglisten 
Fyll ut laglistene i påmeldingsløsningen. Ingen spiller er spilleberettiget uten at 
navnet er påført laglisten. Klubbene oppfordres til å registrere spillerne inn før den 1. 
juli. 

3: Tjenester 
Norway Cup tilbyr klubbene flere tjenester i forbindelse med turneringen. Her er 
tjenestene som turneringen tilbyr:  

A: Deltakerkort 
B: Transport 
C: Madrass og sovepose 

3A: Deltakerkort (A-, H- eller og Norway Cup kortet) 

A-kort – for dem som bor på skole 
Inkludert alle måltider (frokost på skolen, lunsj og middag i Ekeberg idrettshall), 
overnatting, fri transport med Ruter under uka, fri adgang 
Frognerbadet/museer/minigolf på Ekeberg, gratis deltaker t-skjorte.  

A-kortet pris: 

2750 kr per person  

1375 kr.pr person under 7år 

240kr per person for ekstra natt på skole 

H-kort – for dem som skal bo på hotell 
Inneholder det samme som A-kortet. Forskjellen er at du bor på et hotell og spiser 
frokosten der. 

Pris H-kort 
• Enkeltrom: 7300,- per person 
• Ekstra natt: 760,- per natt/person 
• Dobbeltrom: 5500,- per person 
• Ekstra natt: 560,- per natt/person 



• Tremannsrom/firemannsrom: 5500,- per person 
• Ekstra natt: 560,- per natt/person 

 

Bestilling og avbestilling av H-kort 
• Ved bestilling av hotellkort betales ett depositum på 500 kr per kort omgående 

og senest innen 10 dager. Ved avbestillinger blir ikke depositumet refundert. 
• Ved avbestilling fra 15. mai til 01. juni belastes 50% av bookingen. 
• Ved avbestilling etter 01. juni er det ingen refusjon. 
• Endring av rom etter 15. mai er tillatt hvis vi har ledige rom. 

 

Norway Cup-kortet (er ikke obligatorisk) 

Kortet inkluderer 
• Fri transport med Ruter (buss, t-bane, trikk og øy båtene) innenfor Oslos 

grenser hele uken  
• Fri adgang til Frognerbadet, gratis adgang til Fun Park, flere museer i Oslo og 

minigolf i et flott anlegg bak Ekeberg Idrettshall, gratis adgang til alle 
sponsoraktiviteter på Ekebergsletta. 

Pris  

400,-pr person 
 

 

Transport, madrass, sovepose 

Frist for å bestille er 20. mai. 

Priser transport 

Vi ønsker å legge til rette best mulig for våre gjester. I den forbindelse setter vi opp 
transport fra både buss, tog og flyplass, slik at dere kan komme dere til deres 
respektive innkvarteringssteder. 

• Gardermoen tur/retur 400,- per person 
• Gardermoen en vei 200,- per person 
• Båt, tog, buss tur/retur 200,- per person 
• Båt, tog, buss en vei 100,- per person 

Les mer om transport til og under Norway cup 



Priser madrass og sovepose 

Om dere tar med dere egne oppblåsbare madrasser til skolene kan disse ikke være 
større enn 90x200cm. Det er også mulig å kjøpe/leie madrass og sovepose via oss. 

• Madrass og sovepose 450,- per person 
• Madrass 300,- per person 
• Sovepose 150,- per person 

 
 

5: Kampoppsettet 
Kampoppsettet for Norway Cup 2022 blir klart i slutten av juni – følg med på våre 
nettsider. 

6: Matglede 
Det vil bli servert fersk mat rett fra grytene. Det vil si at nå kan hver enkel person selv 
bestemme hvor store/små porsjoner en vil ha. Det vil være et glutenfritt 
middagsalternativ hver dag. Alle som bestiller turneringens A- og H-kort vil få maten 
inkludert i prisen. 

7: Faktura på bestilte tjenester 
Faktura på bestilte tjenester blir sendt ut til alle klubber i midten av mai. Med denne 
fakturaen følger det litt informasjon. 

Dersom det skulle være endringer på din bestilling kan dette gjøres i samme system 
som laget ble påmeldt i. Endringer kan gjøres frem til 1.juli. 

Etter denne dato må det tas kontakt med Norway Cup på nc@bsknc.no eller telefon 
22 66 02 00. Vi oppfordrer til å ha alt klart før den 1. juli. 

 

8: Refusjoner 

Påmeldingsavgift refunderes ikke . 
 
Har du spørsmål om refusjon ta kontakt med: lise@bsknc.no 

 


