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BLI MED OG OPPLEV NORGES CUP I VIKINGSKIPET
OG HEI FREM VÅRE LOKALE LØPERE.
Vi i Mjøsteam og Hamar Olympiske Anlegg har lyst til å invitere deg, din klubb,
dine venner og din familie til Vikingskipet for å oppleve våre lokale
skøyteløpere gå Norges cup mot norgeseliten 8. og 9. januar 2011. Start begge
dager kl. 10:00.
Vårt ønske er at vi som brenner for skøyter og bruker all tid til denne flotte
idretten, er at folk skal komme og se idretten vår. Skøytesporten er som alle
andre idretter avhengig av publikum for å få en god stemning og atmosfære. Og
tenk, neste år eller i årene som kommer er det nettopp deg som står til start og
vil vise deg frem, da er det gøy med noen som vil se på. Derfor bli med å få
publikum til skøyte arenaene. Vi håper klubbene i Hedmark og Oppland
Skøytekrets sprer budskapet og organiserer seg og fyller bilene og kommer til
Vikingskipet denne helgen.
Lørdag 8. jan. går Vingerløpet på Kongsvinger, derfor foreslår vi at vi samles
søndag 9. januar på vekslingssiden og heier frem Norges skøyteløpere og
spesielt våre lokale løpere.
Kafeteriaen vil være åpen begge dager.
Egen avtale for idrettsgalla billetter. (se vedlegg)
ALLE UNDER 16ÅR (PUBLIKUM) HAR FRI ADGANG.
Mvh
Vegard Nordby
Mjøsteam
Mob. 91166592

Kontaktpersoner: John Skoglund, john.skoglund@maske.no, tlf 90040659
Jan H. Gulbrandsen, jhg@helseogrehab.no, tlf 48140490
Postadresse: Mjøsteam, v/Jan H. Gulbrandsen, Elstadberget 10, 2080 Eidsvoll

Hamar OL-Amfi lørdag 8. januar kl 19.00.
Direktesendt TV-show fra Hamar OL-Amfi med utdeling av priser
til Norges beste idrettsutøvere!
TILBUD TIL DELTAGERE, STØTTEAPPARAT OG FUNKSJONÆRER PÅ
NORGES CUP 8 OG 9 JANUAR.
Tribunebilletter kr. 225.- pr. pers. Ordinær pris kr. 325.- (Må kjøpes i resepsjonen i
Vikingskipet)
Underholdning med mange kjente og spennende artister.
Programledere: Haddy N'jie og Erik Solbakken.
Dørene åpner 18.30. Direktesendingen starter kl 19.55. Publikum oppfordret til å være
ute i god tid før sendingen starter.
Mer informasjon om Idrettsgallaen finner du her: www.nrksport.no/idrettsgalla og
www.hoa.no.
Billetter selges via Billettservice (tlf. 815 33 133),
Narvesen, Seven Eleven og i Vikingskipets resepsjon (tlf. 62 51 75 00).
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