Vår lägerverksamhet

Lägerverksamheten hos oss

Alla
möjligheter
I vår relativt lilla förening kan vi erbjuda gott om istider och fina gräsplaner och vi kan  
skräddarsy ditt läger så att det passar er och era behov. Det finns 60 bäddar i ishallens
logiment och ytterligare 25 sängar i den närliggande idrottshallen och vi kan ordna alla
era måltider i vårt nya fina kök. För priser, be om offert eller se prislista.

u t f ly k t s m å l

• Glasmuseum 10 km.
• Shopping i Gällstad 20 km
• Torpa stenhus 30 km
• Hofsnäs herrgård 30 km.

• High Chaparral 45 km
• Borås (djurpark, shopping i  Knalleland
bio mm) 50 km

• Ullared 80 km
• Göteborg, Liseberg 100 km

Lägerverksamheten hos oss

Allt för
ett bra läger
Nittorp Arena erbjuder ett mycket lättillgängligt alternativ med allt under samma tak. Ni
äter, sover och tränar om ni så önskar inom arenans område. Oavsett om ni spelar fotboll, hockey, eller om ni åker konståkning, cyklar eller paddlar kanot så har vi alla möjligheter att göra ert läger till en fin och proffsig upplevelse.
Hundratals andra lag och föreningar har genom åren haft sina läger här vilket gett oss
massor av erfarenhet och kunskap som arrangörer.

Det vi bl a har att erbjuda är:
•  Istider i vår nyrenoverade ishall från Ca v 30-15

m e r at t g ö r a

•  Gräsplan; en helplan och en halvplan Ca v 18-30
•  Grusplan från v 7
•  Gym, idrottshall, motionsspår, elljusspår
•  Idrottshall
•  Teorilokal, cafeteria, 2 st matsalar mm
•  Logiment med 60 bäddar i ishallen samt 25 extra i
ett närliggande logiment.
•  Vällagad mat 4 ggr per dag

Vi är så glada över att vi också fått en helt ny cafeteria
med nya möjligheter att laga bra mat. Självklart finns

• Paddla kanot 1 km
• Badplats 500 m
• Tälta gratis på jättefina platser
• Isabergs golfbana 20 km
• Isabergs skidanläggning 20 km
• Vattenskidor - skogssjön 25 km
• Dressin 25 km

serverat 4 måltider per dag eller så hittar vi det alterna-

Nittorp ligger 1,5 timme från Göteborg, 3 timmar från
Malmö, 4 timmar från Stockholm och till Borås eller
Jönköping är det bara 30-45 minuters bilväg.

tiv som passar er bäst.

Se kartan på baksidan.

även en kiosk. I våra lägerarrangemang kan man få

Om ni vill veta mer om priser eller förslag på tider mm
kan ni kontakta vårt kansli på 0325- 730 78.

100 km

Vill du veta mer kan du gå in på vår hemsida: www.nittorpsik.se Du kan också maila Info@nittorpsik.se
eller så kan du ringa till NIK:s kansli så hjälper vi dig. Telefon 0325-730 78.
Tack till Carl Sandin, Bildbyrån, som tagit en del av bilderna.
Vi vill också reservera oss för att  viss information kan förändrats men vi försöker uppdatera den regelbundet.

