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Din E-post adresse

Norsk – Svensk Forening har fått ett flott erbjudande från Telenor Arena, där Stabæk Fotboll spelar sina hemmamatcher! Välkommen!
MIDSOMMARTOUCH PÅ TELENOR ARENA 21 JUNI
- ALLA SVENSKAR ÖNSKAS SÄRSKILT VÄLKOMNA!
Har du varit på Telenor Arena på Fornebu? På fotbollsmatch, på AC/DC, Tina Turner, på förpremiären på Terminator Salvation eller under FotbollsExpo? Eller har du tillgodo att bekanta dig med den nya arenan på Fornebu där Stabæk
Fotboll spelar sina hemmamatcher?
Midsommarhelgens hemmamatch Stabæk-Start söndag den 21/6 är ett perfekt tillfälle!
En fotbollsmatch är mycket mer än sporten i sig själv. Många tusen människor i alla åldrar på läktarna ger en fantastisk stämning. Det är socialt och det är underhållning!
I spetsen för regerande seriemästarna Stabæk står tränaren Jan Jönsson. I sitt lag har han ytterligare
6 starka svenska profiler – Daniel Nannskog, Fredrik Berglund, Pontus Farnerud, Johan Andersson, Pontus Segerström och Fredrik Risp. I klubbstyrelsen sitter svenska Kari Styren och i Stabæk jobbar svenska Cecilia Jönsson som
säkerhetskonsult och Petra Zellén, som är projektledare för det här och många andra klubbevenemang. Kom hit på matchen den 21 juni och träffa oss alla, klubbens små och större supportrar, spelarnas familjer och våra många andra vänner
dessutom! Se www.stabak.no
Svensk midsommarrabatt: Biljett på SverigE-läktaren söndag 21/6 kostar bara 100 kr
Ta på dig något blågult eller en blomsterkrans i håret eller ta gärna med en svensk flagga! Kom tidigt!
Vi satsar på glad midsommarstämning ute, inne och i puben Onkel Blaa. Matchstart kl. 18.
Dina möjligheter denna dag:
Alternativ I. Köp 100-kronorsbiljetten vid ingång C från klockan 16 och titta på matchen från SverigE-läktaren. Vi har ”free seating” så att det ska vara enkelt att sitta tillsammans med sina vänner! Du kan också köpa din biljett i
Stabækbutiken centralt på Bekkestua.
Alternativ II. Köp restaurangplats med full servering före matchen och sittplats i direkt anknytning till restaurangen (min 2 pers). Medlemmar i Norsk-Svensk Forening får specialpris i restaurangen den här kvällen om du tar kontakt med
alexander.reina@stabak.no, tel 917 01 099.
Alternativ III. Köp en hel loge till ditt företag/klubb/förening eller till dina vänner (min 8 pers).
Ta kontakt med annekarin@stabak.no, tel 97 07 15 11.
Glädj dig! Arenan har perfekt akustik, läktarna har byggts lagom lutande, så att man ser bra oavsett var man sitter och rycks med av spänningen och underhållningen. Här är det plats för 15 000 på match! Pub, kiosker och en restaurang med
800 platser skapar en perfekt ram. Se också www.telenorarena.no
Slutligen – det är enkelt att ta sig till och från Telenor Arena med bussar från/till Oslo (buss 31 från Tonsenhagen genom stan var 10:e minut) och från Bærums alla hörn (extrabussar på linje 131, 132, 143, 121 och 151).
Har du några frågor är det bara att ta kontakt. Varmt välkommen önskar vi i Stabæk Fotball!
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