
             Lørdag 18-25 april 2015 

 
IL Tempo har gleden av å tilby alle spillere en fantastisk uke på treningsleir rett utenfor Barcelona – Salou.  

Sjekk ut presentasjon av overnatting og treningsområde: 

https://www.dropbox.com/s/rge8ay7kn0pp9vt/Treningsleir_spania_salou.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/u7c3gci74wt51o2/Futbol%20Salou%20-
%20bilder%20av%20treningsfasiliteter.pdf?dl=0 
http://www.cambrilspark.es/en?set_language=en 
https://www.youtube.com/watch?v=ji5EMgC1Y9Y 
http://www.futbolsalou.com/inici-en?set_language=en 
 

Vi har vært så heldige at vi har fått med oss sponsor som betaler en stor del av turen. Dette betyr at spillere kan 

forvente en pris på litt under 4000,- kroner! Dette inkluderer: 

 

- Fly tur/retur Trondheim 

- Overnatting i moderne bungalower på 60 

kvadrat (maks 4 per bungalow) 

- Wifi i bungalower 

- Frokost-, lunsj- og middagsbuffet 

- 90 min daglige treningsøkter på kunstgress 

- Tilgang til nytt treningsstudio 

- 1 gratis inngang på spaanlegg 

- Disponering av ferieparkens fasiliteter 

(tennisbane, bordtennis, 5-er kunstgressbane, 

volleyball, mingolf, etc) 

- 2 Treningskamper inkludert dommer, 

baneleie og organisering mot lokale lag 

- Disponering av møterom  

- Servicepakke m/leie av treningsutstyr, 

draktvask og vann til trening/kamper) 

 

For at dette skal bli en realitet er vi avhengig av at dere spillere ønsker å delta. På grunn av at flypriser ned dit 

regulerer pris pr person så håper vi alle forstår at vi må ha en kort påmeldingsfrist. Dette ble jo også tatt opp på 

spillermøte så alle er vel forberedt på det.  

 

Det er flere som ønsker å ha med familie/barn (og noen må nødvendigvis). IL Tempo har ordnet slik at dette blir 

mulig. Her blir det laget en egen pris da sponsing kun gjelder spillere. Barn under 12 år har halv pris. 

 

Vår nyutnevnte trener vil lage et sportslig opplegg vedrørende trening og kamper som blir presentert i god tid før 

avreise. 

Men først og fremst – dette er sosialt – og sannsynligvis den eneste gangen vårt kjære IL Tempo drar på noe så 

fantastisk som en treningsleir til Barcelona. Håper alle spillere ser på dette som en gyllen mulighet til en fantastisk 

uke og melder seg på så snart som mulig! 

Påmeldingsfrist blir 08.11.14 og da skal 1000,- være betalt inn på konto 97224267308 

(Hele turen må være betalt innen 07.03.15) 

 

PS! Barcelona spiller mot Valencia og dette er det selvfølgelig lagt opp til at alle kan delta på. For 690,- får mann da 

transport, billetter og omvisning på Camp Nou. 

 

Med vennlig hilsen cupkomiteen 
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