”No bærs d snart på tur ……..” 
Litt mer info :
Informer deres foresatte om dette (dere under 18 år MÅ gjøre det) !
NB! Husk å ta med passet (alle har nå pass, gyldig i 6 mnd etter hjemkomst) !
Reiseforsikring (sjekk at du helt sikkert har gyldig og gjeldende …..)
Gyldig og fungerende betalingskort
Kontanter (husk 15 EURO – akkurat - til Visum på flyplassen i Antalya)
Fotballsko (IKKE bare nye), joggesko, leggskinn …. og litt annet treningsutstyr …..
Treningsskjorter, shorts, strømper, ryggsekk, deles ut senest på bussen.
Vi reiser med Absolutt Sportsreiser AS, (www.absolutt-sportsreiser.no) og Detur Norway AS (www.detur.no).

Avreise fra Hemnehallen, med Støen-buss, fredag 21/3 kl. 07.00, Lerkendal, for bygjengen kl. 08.30.
Utreise: fly Trondheim 21.03.2014 kl 11:15.
Beregnet ankomst: Antalya 16:35
Innsjekking starter 2 timer før avreise og stenger 1 time før avreise.

Flight nummer: KK802.
Hjemreise: fly Antalya 28.03.2014 kl 06:00
Beregnet ankomst: Trondheim 09:35
Innsjekking starter 2 timer før avreise og stenger 1 time før avreise.

Flight nummer: KK801.
NB ! Tillatt bagasje pr. person er 20 kg og 5 kg håndbagasje (husk regler med flytende) !!!!!
(noen spillere får ansvar for å ta med 1 upumpet fotball …… de fleste utdelt til spillere lørdag 15/3)

Vi blir transportert i buss T/R flyplassen i Antalya – hotell Kremlin.
Vi hentes igjen på Værnes, med Støen-buss, fredag 28/3 kl. 09.45, ankomst Hemnehallen ca. kl. 12.00
…….. og da er alle brune og fine, og i god form ! 
Hotell : Fotball : Wow Kremlin Palace Hotel.
(se http://www.detur.no/hotell/tyrkia/antalya/wow-kremlin-palace-_-allinclusive/HotelResult.aspx?P=125-WOWKR-1-3707|1192|100076|464082-00)
For mer, og generell informasjon om Tyrkia se UD’s sider http://www.landsider.no/land/tyrkia/

Vi skal gjennomføre 9-11 treningsøkter + 1-2 treningskamper under oppholdet.
Følg med på www.kilhemne.no og/eller KIL/Hemnes facebook-side for ev. reisebrev …
All ev. forbruk i Tyrkia tilknyttet rommene (telefon etc.) betales i god tid før avreise av den enkelte.
Husk også at all databruk på mobil kan være veldig dyrt, dette gjelder også e-post, streaming musikk, MMS
etc. Det kan være lurt «å stenge» telefonen for slike funksjoner.
Vi vil ha beskjed i forkant av spillere/foresatte, hvis det er sykdommer, medisiner eller annet, vi bør vite om.
Hvis dere har spørsmål ang. treningsleiren, ta kontakt:
Olav M. Stamnestrø – 976 67 913

Henry Sødahl – 992 58 673

Treningsleir – Kremlin/Topcapi – Tyrkia 2014

Følgende inngår i fotballpakken (Absolutt Sportsreiser (se www.absolutt-sportsreiser.no) ) :
 Fly t/r Værnes – Antalya
 7 overnattinger på Wow Kremlin Palace Hotel
(se http://www.detur.no/hotell/tyrkia/antalya/wow-kremlin-palace-_-allinclusive/HotelResult.aspx?P=125-WOWKR-1-3707|1192|100076|464082-00)
 All inclusive (måltider med drikke til er inkl.)
 Transport til/fra treningsfelt/hotell + vann under trening
 Vask av treningstøy 1 gang pr.dag
 To daglige treninger (ev 1 el. 2 treningskamp inkl.)
 Trådløst internett på hotellet
Kostnader :
 Kr. 5.500,- pr. pers i dobbeltrom
 Kr. 6 500,- pr. pers i enkeltelrom
 + 15 euro – visum inn i Tyrkia
 + transport/parkering – Værnes
 Egenandel kr. 2000,- innbetales snarest
til konto 4312 12 85143
 Klubbstøtte
 Inntektsbringende tiltak:
- Loppemarked og varetelling
- ev. annet oppdukkende dugnadsarbeid
Reise :
 Fly fra Værnes fredag 21. mars kl. 11:15
 Ankomst Antalya fredag 21. mars kl. 16:35
 Fly fra Antalya fredag 28. mars kl. 06:00
 Ankomst Værnes fredag 28. mars kl. 09:35
Annet :
 Pass (gyldig 6 mnd etter hjemreise), kort,
reiseforsikring (gyldig og gjeldende)
 Vaksine ?? Helsetrygdkort ??
 Se www.landsider.no/land/tyrkia (UD’s sider)
 Antall spillere: 22-23
 Antall trenere/lagledere: 5 (PerOS, AtleK, IngeB, HenryS, Olav MS)
 Antall medreisende for øvrig: 5.
 Informasjonsmøte (spillere/ev. foreldre til de under 18) i Ånesøyan lørdag 1/3 kl. 12.30
 Gjør en god jobb med å levere lopper og ellers i forbindelse med loppemarkedet !!!
Frister :
 Frist for å søke fri fra skole/jobb – snarest!
 Frist for å sende sms med «navn i passet» + «passets utløpsdato» til OlavM – søndag 16/2.
 Frist for innbet. av kr. 2.000,- : torsdag 27/2 (til konto 4312.12.85143).

Deltakere treningsleiren 2014
Rune Rustli (RBK-keeper ??)
Asbjørn Øyan Solheim
Petter Øyen Lernes
Morten Klungervik
Morten Blakstad
Johan Edward Rennemo
Lars Edvard Antonsen Reiten
Bjørnar Ole Solberg
Mats Langmo Karlstrøm
Anders Solem
Jonas Meyer Nilssen
Mats Henriksen
Leif Pentti Zahl (egen reise nedover)
Brynjar Volden Snekvik
Håvard Bondhus Bakken
Martin Langmo Karlstrøm
Martin Solem
Pål Fredrik Simonsen
Fredrik Dalum Sødahl
Tommy Kildedam Vaag
Håkon Aarvaag
Hallvard Kjønsvik Løseth
Espen Svanem Bjerknes
Per Oskar Solheim
Atle Karlstrøm
Inge Berg
Henry Sødahl
Olav Magnus Stamnestrø
Ann-Mari Veiseth
Solveig Sporild
Live Sporild Løseth (18.06.2010)
Mariann Berdal Engvik
Emilie Engvik Blakstad (24.05.2012)

