
                                                                                                                                                             

 
 

 

Invitasjon til nasjonal konkurranse i 

Sportsdrill 2021  

 
Fana IL Sportsdrill har gleden av å invitere alle sportsdrillere til nasjonal 

konkurranse og en av kvalifiseringskonkurransene mot EC og VM i 2021. Vi 

håper at konkurransen skal kunne avholdes, gitt aktuelle koronarestriksjoner. 

Det konkurreres i både rekrutt, junior og senior i nivåene level B og level A, samt i 

elite for junior og senior. Se nærmere oppsett i påmeldingsarket.  

 

Dato: 15. – 17. januar 2021 

 

Sted: Fana Arena, Slåtthaugveien 144, 5222 Nesttun 

Det konkurreres i følgende klasser, og startkontingenten er: 

TROPP  500,- per person i troppen, maks 2500,- per tropp 

ARTISTISK GRUPPE 400,- per person i gruppen, maks 4000,- per tropp 

PAR    800,- per par 

FREESTYLE 500,- per person 

Oppvisning 100,- per person 

Deltakeravgift per person* 300,- per person (gjelder ikke oppvisning) 

Lunsjpakke 200,- per person 

 

*Det er mulig å reservere rom på Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, tlf 55980131, Mail 

booking.q.bergen@choice.no. Vi har fått følgende priser (per natt), enkeltrom 649, dobbeltrom 

818, trippelrom 1017 og 4-mannsrom 1240,- inkludert frokost: 

 

mailto:booking.q.bergen@choice.no


                                                                                                                                                             

 
 

Påmeldingen er bindende. Etter påmeldingsfristens utløp, er de påmeldte klubbene 

økonomisk ansvarlig om de trekker seg. Dersom påmeldte utøvere ikke stiller eller 

melder seg av etter påmeldingsfristen, vil utøvers klubb bli belastet økonomisk. 

Faktura blir sendt ut når påmeldingene er registrert og vi vet at konkurransen kan 

avholdes. Koronasituasjonen er også årsaken til at overnatting må skje på hotell og 

ikke skole. 

Påmeldingsfrist: søndag 6. desember 2020 

 

 

Påmelding sendes på mail til: 

 

Fana IL Sportsdrill, v/Kjersti Røli Hope 

Telefon 95890551, Mail kjersti.roli@gmail.com 

Konto Fana IL, Sportsdrill 3633 55 31641 

 

NB! Startkontingent og deltakeravgift skal være innbetalt før frammøte på konkurransen. For sen 

innbetaling blir belastet med gebyr kr 150 per deltaker. 

 

Husk også konkurranselisens for 2021 i ND! 

 

Andre opplysninger: 

 Hallen åpner senest kl 16.30 

 Konkurransestart fredag kl 18:00 

 Det kan bestilles lunsjpakke for lørdag og søndag.  

Eventuelle allergier må gis beskjed om på forhånd. 

 Det vil være kafedrift i hallen, så fremt muligheten for dette er forenelig med aktuelle 

koronarestriksjoner. 
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MUSIKK 

 Musikk skal leveres inn i Dropbox, link vil bli sent til klubben per epost. Musikken må 

merkes med årsklasse, kategori, utøvers navn og klubbnavn 

 Eksempel: 

«JuniorNasjonal_Individuell_Fornavn_Etternavn_Klubbnavn» 

«Senior_Par_Fornavn1_Etternavn1_Fornavn2_Etternavn2_Klubbnavn» 

 

 Startlister sendes ut senest en dag før konkurransestart 

 Dersom noen vil reservere seg mot fotografering eller filming, må dette fremkomme i 

påmeldingen. 

 

 

Fana IL Sportsdrill ønsker alle hjertelig velkommen! 

 

  



                                                                                                                                                             

 
 

 
 
 
 

 

      
 

     
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 


