TROMSØ

100 ÅRS feiring!

«ARKTISK LYS»
JUBILEUMSTURNERING
Sted: Tromsø Tennisklubb, Dramsvegen 200, 9010 Tromsø
Dato:
Onsdag 17 nov, kl. 15 og utover
Torsdag 18 nov,kl. 08 og utover
Fredag 19 nov, kl.08 og utover
Lørdag 20.nov, kl.08 -19
Søndag 21. nov, kl. 08-18
Tilbud for tilreisende:
Onsdag: utflukt til Nordnorsk Vitensenter (mulighet til å se nordlyset inne)
Torsdag: utflukt til Tromsø Villmarksenter, hundekjøring under åpen polarhimmel
Fredag: utflukt til Fjellstua med panoramautsikt over byen og mulighet til å se nordlyset
Lørdag: bankett og jubileumsforestilling på en av Tromsøs etablissementer!
NB! Se neste side for mer info om pristilbud på arrangement og overnatting!
Lokale oppgjør og de som har mulighet til det, kan begynne onsdag 17. Februar. Vi ber innstendig

om at tilreisende bestiller retur sent søndag av hensyn til eventuell deltakelse i finaler.
Vennligst merk av din tilgjengelighet på Tournament Software.
Det spilles i følgende klasser: HS, HD, DS, DD samt Mixed i alle årsklasser fra 30-90 år.
Deltakelse i maksimalt to klasser og bare én singelklasse.
Det spilles best av tre sett med tiebreak på 6-6 games.
Ved mange påmeldte tas det forbehold om tidsbesparende tiltak, for eksempel:
sammenslåing av klasser eller utvidet tiebreak i 3. sett. Det kan også bli utslagning.
Startkontigent: Singel kr 400/Dobbel kr 250 pr spiller/Miks kr 250 per spiller.
Betaling skjer før første kamp. Betaling kan skje med vipps, påmeldingen merkes ”Arktisk
Lys 2021” samt navn og klasse(r). Baner/Baller: 3 Plexipave hardcourt/Slazenger.
Påmelding: ntf.tournamentsoftware.com Påmeldingsfrist: mandag 08.nov 2021
Koronaforbehold; ikke betalt før bekreftelse! Spilleliste: Legges ut mandag 15.nov
Turneringsledelse:
Trond Brede Andersen trond.brede@ttk.no Tlf:91863690
Siv Torbjørnsen tennisberta@gmail.com Tlf: 91189596

Pristilbud for tilreisende:
Vi har framforhandlet gode tilbud både på hoteller og arrangementer. Se her!

HOTELL:
Nedre prisklasse: Ami hotell. Kr.600 for enkelt og dobbeltrom https://amihotel.no
Midtre prisklasse: Clarion Hotel With. Kr.800/900
http://www.nordicchoicehotels.no/clarion-collection/clarion-collection-hotel-with
Øvre prisklasse: Scandic Ishavshotell. 1.000/1.100 www.scandichotels.com/ishavshotel
Alle disse hotellene ligger i sentrum og har fin utsikt over byen, sundet og fjellene!
For å få rabatt ved booking er stikkordet «Arktisk Lys»
I tillegg nevner vi Pingvinhotellet.no som er pasienthotellet til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
Det kan bestilles av alle, har byens best utsikt!!!, og det ligger i gangavstand til Tennishallen!

ARRANGEMENT:

Nordnorsk Vitensenter Utstillinga | nordnorsk.vitensenter.no
Nordnorsk vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelsessenter i gangavstand fra tennishallen! I
foajeen til planetariet kan man studere jordas magnetisme, utforske sollyset og årstidene eller finne ut mer
om det magiske nordlyset. Her er også inngangen til Planetariet hvor det vises filmer og stjernehimmel. I 2.
etasje lærer du mer om værfenomener som snø, is og vind og klimautfordringer på jorda. Hvordan legger
fokksnøen seg rundt bygninger? Hvordan ser is- og snøkrystaller ut? Lag en værreportasje og send filmen til
noen du kjenner. Undersøk vær og klima på jordkloden vår eller kjenn hvor mye karbondioksid hver og en
av oss produserer hver dag. Pris kr.100

Tromsø Villmarksenter Hundesledetur om ettermiddagen | Visit Tromso
Den perfekte ettermiddagsturen for de som vil jakte på nordlyset ved hjelp av firbente venner. Avgang fra
Pick up Point i sentrum av Tromsø. Vel fremme starter opplevelsen med en 30 minutters sledetur under
åpen polarhimmel, i trygge hender med erfarne hundekjørere. Etterpå får du en guidet omvisning i
hundegården, hvor du kan kose så mye du vil med de 300 hundene og lære om Alaskian husky rasen,
dyrevelferd og hundekjøringsløp. Et besøk hos valpene pleier alltid å være en suksess. Etterpå er det tid til
å varme seg rundt et bål inne i en tradisjonell gamme, med servering av kaffe og hjemmelaget
sjokoladekake. Etter et siste "ha det" til hundene går tilbake til Tromsø. Alle høydepunktene i en perfekt
liten pakke.
Varighet 3,5 timer. Vanlig pris kr.1545. Vår pris kr.990,-

Fjellheisen/Fjellstua Fjellheisen
Dette er stedet for å oppleve nordlysets fargesprakende ballett på polarhimmelen. På toppen av Fløyfjellet,
400 meter over havet, med en vinterkledd ishavsby langt der nede. Er man over 15 personer tilbys det en
utsøkt treretters bankettmeny på stedet. Her gjelder bare å samle så mange som mulig til en spektakulær
middag!
Varighet 3.5 t (fra kl.18.30 til kl.21). Se pris og meny her: Selskapsmeny Fjellheisen Transport til og fra
Fjellheisen ordner vi. Heisbillett kr.160 kommer i tillegg.

