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Fotball, friidrett, bankett og sosialt fellesskap!

Har du lyst å ha et par dager på tur til Hirtshals i Danmark for å 
ha det kjekt med gode kollegaer? 

Du trenger ikke engang å være fotballspiller eller supersprek for 
å være med. Du kan like gjerne være med som supporter for å 
støtte laget! 

Samle en gjeng i rederiet eller på fartøyet og heng deg med!

Hva skjer i Hirtshals?
Vi spiller fotballturnering. 7`er fotball, og er generelt veldig 
sosiale!

Mer praktisk info legges ut på idrett.sdir.no når det nærmer seg. 

Informasjon
Turneringsavgift er:  kr 4000,- pr lag.
Alle måltider i Danmark, totalt: kr 500,- pr person
Båt t/r Bergen - Hirtshals:  fra kr 690,- pr person
Buffet ombord:   Kr 345,- pr person

Se forøvrig egen informasjon fra Fjordline om priser.

Påmeldingsfrist: Fredag 30. juni

Send en e-post til idrett@sdir.no for å melde dere på. 
I første omgang trenger vi å vite lagsnavn, rederi og kontaktper-
son (e-post og tlf.nr).

Reisen

Reisen starter i Bergen onsdag formiddag 23. august, via 
Stavanger, og vi er i Hirtshals hele dagen torsdag 24. august.
Avreise kveld torsdag, og tilbake i Bergen (via Stavanger) 
fredag formiddag 25. august

Vi får servert både frokost, lunsj og middag på anlegget i Hirt-
shals. Og det er anledning til å kjøpe full buffet hos Fjordline 
begge veier.

Covid de siste årene

Vi har dessverre ikke kunnet ar-
rangere Nordsjøcupen de to-tre 
siste årene. Av naturlige grun-
ner... Nå krysser vi fingre for at 
det blir deilig og godt å reise til 
Danmark i august!

Håper mange av dere har lyst å 
få være sosiale igjen og melde 
dere på!

Husk; en folkefest trenger 
først og fremst folk!

23 - 25 august  

http://idrett.sdir.no
mailto:idrett%40sdir.no?subject=


Bli med på årets store fotballcup i Danmark! Om bord nyter dere 
komfortable lugarer, førteklasses mat og drikke og en taxfree-butikk 
med et bredt vareutvalg. 

23.-25. august 2023

Nordsjøcupen

Påmelding og navneliste sendes til 
group@fjordline.no  ⁄⁄ +47 51 46 40 98

Prisen inkluderer:

2-døgns cruise tur/retur

Innvendig 4-sengs lugar

23.-25. august 2023

All Inclusive middagsbuffet kr. 345,- ved forhåndsbestilling

Oppgradering til innvendig 2-sengs lugar kr. 250,-

Oppgradering til singellugar kr. 1350,-

Oppgradering til utvendig 2-sengs lugar kr. 500,-

Oppgradering til minilux singel lugar kr. 1550,-

Begrenset antall singellugarer per lag. Skatter og avgifter er inkludert. Tillegg for andre 
lugartyper/singellugar. Begrenset antall plasser. Forbehold om trykkfeil. Foto: Morten Wanvik.

fra 690,-
per person 

Bergen-Stavanger-
Hirtshals

*

Husk å sende lagets navn, 
kontaktperson, telefonnummer, 
e-post og antall deltakere  
(spillere og supportere) før 1. juni.


