
                         
 

Invitasjon til  
 Treningsleir og Turnering, Algarve 2018 

 
 

 
Sotra United er i gang med planleggingen av treningsleir og turnering på 
Algarvekysten  22. Mai – 29. Mai 2018.   
 
NFF Hordaland arrangere treningsleiren og turneringen. Reisen bestiller 
laget samlet gjennom Algarve Sport & Event AS.  
 
Vi skal igjen bo på Alfamar Beach & Resort (http://www.alfamar.pt 
Treningsoppholdet vil bli lagt opp etter samme program som når 
Stjerneserien besøkte i 2016.  
 
Sotra United planlegger turen etter samme mal som tidligere turer. Det vil 
si at alle spillerne inviteres med på tur. Når vi vet hvor mange spillere som 
blir med på turen finner vi ut hvor mange trenere/ledsagere vi trenger for å 
ivareta spillergruppen. Vi samler så inn penger til reise og opphold for 
trenere/ledsagere gjennom tilskudd fra kommune, klubb og sponsorer.  
 
Vi får ikke pris på flybilletter før tidligst 22. August. Da må imidlertid 
flybillettene (gruppereise) bookes umiddelbart. Prisen per person er derfor 
estimert utfra hva vi har betalt tidligere.  
Pris pr person estimeres til kr 7.000 som inkluderer fly, opphold i 
bungalow, transport i Portugal og full pensjon.  
 
Påmelding: 
Spillerne melder seg på ved å betale kr. 2.000 til kontonr.: 3628.07.16450 
innen 16. August. Betaling må merkes med: Sotra United/1029.  
 
Videre innbetalingsplan blir som følger: 
 
20. oktober kr 2.000 
20. februar  kr 2.000 
20. april kr 1.000 + ev. lommepenger 
 
 

http://www.alfamar.pt/


Ta med familien! 
Det vil også være anledning for besteforeldre, foreldre og søsken å delta på 
turen. Bestilling for familie gjøres til lagleder, Tove Iren Vindenes, innen 16. 
August. Pris og innbetaling avtales i dialog med Tove Iren. Det kan bestilles 
overnatting på hotell (1-3 personer)eller i bungalows (2-5 personer).  
 
Ved spørsmål, ta kontakt med lagleder Tove Iren Vindenes på e-post: 
ta63@online.no eller mobil: 934 19 733.  

 
 

 
Portugal 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Se vedlegg for mer informasjon om turen fra Algarve Sport & Event.   
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