
 
 

TILBUD PÅ OVERNATNING OG FORPLEJNING 
 

Kære Bokseklub 
 

I forbindelse med DM 2020 tilbyder Lindholm Bokseklub i samarbejde med Nørresundby Idrætscenter  
og lokale hoteller gode priser på overnatning samt forplejning.  

 
Overnatning på Hotel Jomfru Ane / www.hoteljomfruane.dk  
Enkeltværelse: 350 kr. pr. overnatning inkl. morgenmad 
Dobbeltværelse: 550 kr. pr. overnatning inkl. morgenmad 
 
For ovenstående værelsespriser bedes du booke på www.hoteljomfruane.dk og angive rabatkoden "DM2020" 
 
Overnatning på Prinsen Hotel / www.prinsenhotel.dk  
Enkeltværelse: 350 kr. pr. overnatning inkl. morgenmad 
Dobbeltværelse: 550 kr. pr. overnatning inkl. morgenmad 
Tripleværelse: 950 kr. pr. overnatning inkl. morgenmad 
 
For ovenstående værelsespriser bedes du booke på tlf. +45 98 13 37 33 eller info@prinsenhotel.dk  
 
Overnatning i Nørresundby Idrætscenter / www.nsbic.dk 
Enkeltværelse: 350 kr. pr. overnatning inkl. sengelinned 
Dobbeltværelse: 550 kr. pr. overnatning inkl. sengelinned 
3 person på ét værelse: 750 kr. pr. overnatning inkl. sengelinned 
4 person på ét værelse: 900 kr. pr. overnatning inkl. sengelinned 
 
For ovenstående værelsespriser bedes du booke på tlf. +45 98 17 43 66 eller info@nsbic.dk 
 
Forplejning i Nørresundby Idrætscenter 
 

 Morgenmad Frokost Aftensmad 
Fredag   100 kr./pers. 
Lørdag 50 kr./pers. 90 kr./pers. 100 kr./pers. 
Søndag 50 kr./pers. 90 kr./pers.  

 
Bestilling af forplejning skal ske pr. klub til dm2020@lindholm-bokseklub.dk senest den 8. november 2020. 
Ved frokost/aftensmad er der kylling eller oksekød (halal) på menuen. Spisebilletter udleveres ved ankomst.  
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GÆLDENDE CORONA RESTRIKTIONER 
 

• Man skal bære mundbind ved færden i hallen og i idrætscentret.  
Der udleveres mundbind ved ankomst til idrætscentret. 

 
• D/K og sekundanter skal bære mundbind og éngangshandsker i og ved ringen. 

 
• Klubberne skal selv medbringe godkendte boksehandsker – Se mere på www.dabu.dk.  

 
• Det er ikke muligt at låne Lindholm Bokseklubs træningslokale til opvarmning.  

Opvarmning foregår i markerede områder i idrætscentret. 
 

• Der er begrænset antal boksere pr. omklædningsrum. 
 

• Billetsalg ved indgangen: 50 kr. pr. stævne / 100 kr. for alle dage (inkl. 1 øl eller sodavand). 
Begrænset antal billetter sælges pr. stævne (max 500 personer i hallen). 

 
• Arrangementet er med siddepladser. 

 
• Arrangementet livestreames – Nærmere info følger.  

 
• Ved symptomer på sygdom nægtes al adgang både for udøvere, sekundanter, publikum m.fl. 

 
• Husk at holde afstand og vaske/spritte hænder ofte. 

 
 
Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:  
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad  
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