Lindholm Bokseklub inviterer hermed alle bokseklubber, som er medlem af deres
respektive nationale bokseforbund, til den 22. VIKING BOX CUP som afholdes den 5.-7. januar
2018, i Solsidehallen, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby.
For alle boksere gælder justitsministeriets cirkulære.
For drenge- og ungdomsboksere henledes opmærksomheden på, at der kun må
være to års aldersforskel mellem bokserne, regnet fra fødselsdag til fødselsdag.
Antal boksere i hver vægtklasse:
Arrangørerne forbeholder sig ret til at dele vægtklasserne efter styrkeforbehold
således at der er max 4 boksere i hver klasse.
Deltagere:
Elite: 1978-1999
U17: 2002-2003

U19: 2000-2001
U15: 2004-2007

Tilmeldingsbetingelser og tilmeldingsfrist:
Tilmelding skal ske senest 2. januar 2018 på mail: vikingboxcup@lindholm-bokseklub.dk
med oplysninger om antal boksere (inkl. data på bokser), leder, sekundanter
og eventuelle medrejsende.
Spørgsmål og andet kan også sendes til vikingboxcup@lindholm-bokseklub.dk
Eller pr. telefon til Charlotte Sølver på 53567528 (efter kl. 16.00, i hvert fald på hverdage)

Lindholm BK’s træningslokale er selvfølgelig åbent for træning og opvarmning.
Deltagergebyr: (refunderes ikke)
For deltagere, der ikke ønsker at overnatte eller spise, betales kun deltagergebyr
på 200,00 dkk. pr. deltager.
Spar nord: konto 9314 4565102147
SWIFT KODE: spnodk22 IBAN: DK1493144565102147

Overnatning:
Rum med 4 sengepladser:
1 person
DKK 1700
2 personer
DKK 2200
3 personer
DKK 2700
4 personer
DKK 3200
Rum med 3 sengepladser:
1 person
DKK 1400
2 personer
DKK 1900
3 personer
DKK 2400
Rum med 2 sengepladser: (der er kun 1 rum)
1 person
DKK 1100
2 personer
DKK 1600
Inklusive i prisen er:
Indlogering i Nørresundby Idrætscenter i 2,3 eller 4 personers værelser (inkl. sengelinned)
Lørdag: morgenmad, frokost og aftensmad - søndag: morgenmad (uden drikkevarer)
Da der er begrænsede pladser, er det først til mølle princippet som gælder med hensyn til
værelser. KUN skriftlige aftaler er gældende. (Der er et depositum på DKK 200 pr.person)
Deltagergebyr er excl. disse priser
Hvis der ikke er flere tilbage eller i ønsker at overnatte på hotel henviser vi til:

Tel: +45 9810 2200 - mail: info@hoteljomfruane.dk - www.Hoteljomfruane.dk
Spec. priser for deltagere i Viking Box Cup
Enkelt værelse
DKK 450,00 pr. nat
Dobbelt værelse
DKK 700,00 pr. nat
Morgen mad og wifi er med i prisen

