
 
 
 
 
Hei alle sammen 
 
 
 
Da har vi den glede av å ønske velkommen til Brann NNM i fotball 2016.  
Datoen for arrangementet er satt til 12-14. februar og finalen vil bli avholdt 
lørdag 13. februar ca kl 1600. 
 
Turneringen starter fredag 12. februar kl 1400 
 
Arrangementet vil bli gjennomført i nybygde SKS arena på Fauske. 
Det vil bli spill på to baner med kunstgress. Hallen er under bygging og 
byggherren forsikrer oss i skrivende stund at den vil være ferdig før årsskiftet. 
Alt av garderobefasiliteter m.m vil dessverre ikke være ferdigstilt, men utleier 
garanterer at det vil være løsninger som tilfredsstiller våre behov. 
Temperaturen i hallen vil bli regulert etter våre ønsker. 
 
Hotell 
 
Vi har avtale med Fauske Hotell. Dere må ta kontakt (se kontaktinfo nedenfor) 
Lagledermøte og bankett vil være på hotellet. 
 
For bestilling: 
Ref: Brann NNM Fotball 
Fauske Hotell 
Tlf: 75602000 
E- mail: firmapost@fauskehotell.no 
 
Priser: 500.- pr pers i dobbeltrom pr natt 
 795.- i enkeltrom 
 
Bankett: 600.- inkl drikke til maten 
 
 
 
Reise: Fauske er et knutepunkt i Salten og har således gode buss og 
togforbindelser.  Flyplassen vår (Bodø lufthavn) ligger ca 60 km utenfor sentrum 
av Fauske . 
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Påmelding:  
 
Påmelding sendes til post@nnmbrann.no og påmeldingsgebyret på 3000,- NOK 
må være innbetalt før laget stiller til start. 
 
Frist for påmelding er 1. Desember 2015 
 
Deltakeravgiften betales inn på konto: 1503.46.62832. (Fauske Brann B.I.L) 
 
Viktig å merke innbetalingen med NNM 2016 og hvilket brannvesen pengene 
kommer fra.  
 
 
Etter påpekning fra NBIF, vil jeg minne alle sammen på at man MÅ ha innbetalt 
medlemskontingenten til NBIF før arrangementet starter. 
 
 
 
Videre vil det komme informasjon ut fra nettsiden www.nnmbrann.no samt 
oppdateringsmail fra oss så fort vi har noe nytt å fortelle.  
 
Skulle det være noe dere har på hjertet eller spørsmål er det bare å ringe 
eller sende mail. 
 
Mvh 
 
Stig Ronny Grunnvåg - Turneringsleder Fauske Brann BIL 
 
Tlf: 48142180 
E-post: post@nnmbrann.no 
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