
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei! 

Vi har den glede av å ønske velkommen til Brann NNM i fotball 2022. Dato for arrangementet er satt 

til 28-30 Januar 2022. Turneringen starter fredag 28. Januar ca kl. 14.00 og finalen vil bli avholdt, 

lørdag 29. Januar rundt kl. 16.00. 

Årets arrangement vil bli avholdt i Narvikhallen, hvor vi vil spille på kunstgressdekke og turneringen 

vil bli avholdt på 2 baner. Det er tribune muligheter på begge banene.  

Det vil komme mer informasjon på nettsiden og facebook i løpet av Nov - Jan, Så her er det bare å 

være flink til å følge med. 

 

Hotell: 

Spillerhotell for NNM 2022 blir Quality Hotel Grand Royal. 
De har holdt av 100 rom til oss helga 28-30 Januar. 
 
Priser for rom: 
Enkeltrom kr 900,- pr natt  
Dobbeltrom kr 1100,- pr natt  
Triple rom kr 1410,- pr natt  
 
Bestillinger kan foretas på Mail: q.royal@choice.no eller 
Telefon: 769 77000  
Bare opplys om at dere skal være med på NNM fotball for Brannfolk, så blir prisene rett. 
Kan også bruke referansekode: 1099GR008553 
 

NB!!! Hotellet garanterer for disse prisene på rom til 5.Januar 2022. Etter 
denne datoen blir det andre priser. 



Reise: 

Med fly så er nærmeste flyplass, Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Buss fra Evenes tar ca 1 time og 10 

minutter. 

Med bil kjør E6 (nord/sør) eller E10 (øst/vest) 

Påmelding: 

Påmelding sendes til Nils.petter.nilsen@ofoten-brann.no påmeldingsgebyret er på 4000.- NOK, og 

må være innbetalt før laget stiller til start.  

Frist for påmelding er 13. Desember 2021 

Deltageravgiften betales inn på Konto: 6370.06.03751 viktig å merke innbetalingen med  

hvilket brannvesen pengene kommer fra.  

Etter påpekning fra NBIF, vil jeg minne alle sammen på at man MÅ ha innbetalt medlemskontingent 

til NBIF, før man stiller på turneringen. Det vil bli kjørt en kontroll på dette før arrangementet starter.  

 

 

Videre vil det komme informasjon ut på nettsiden WWW.NNMBRANN.NO, facebook siden, samt 

oppdaterings mail fra oss, så fort vi har noe nytt å fortelle. 

Skulle det være noe dere har på hjertet eller spørsmål, så er det bare å ringe eller send mail. 

 

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til Narvik! 

 

Mvh: 

Nils-Petter Nilsen 

Turneringsleder 

Ofoten Brann IKS 

Tlf: 90078008 

E-mail: Nils.petter.nilsen@ofoten-brann.no 

 

  

 

http://www.nnmbrann.no/


 

 

 


