
Top 12 – Bjerringbro 
 

Vi glæder os til Top 12 i Bjerringbro den 1-2. april. Bjerringbro forbindes med 

BSV Håndbold og Grundfos. Men der er mange andre gode oplevelser og 

historier hos os. Tange Elmuseum og den opdæmmede Tange Sø, Nørgaards 

Højskole, den midtjyske natur, møbelfirmaer og Team Nørreå bordtennis. I når 

ikke at se det hele, men vi håber I vil nyde opholdet hos os.  

 

Vi kan tilbyde følgende overnatningsmuligheder:  

Bamsebo Camping. (9 km. fra Bjerringbro Idrætspark og det er først til mølle)  
TYPE 1 hytte http://bamsebo.dk/hytte-7 

6 personers hytte uden toilet og bad. 

Pris fra fredag d.31.3 til søndag d. 2.4 kr. 1200,- 

Pris fra lørdag d.1.4 til søndag d.2.4 kr. 800,- 

Pris på rengøring kr. 250,- 

(toiletbygning er åben, der skal bruges 2 kroner til badet, for en 2 krone får man 2 min) 

 

TYPE 2 hytte http://bamsebo.dk/hytte-9 

6 personers hytte uden toilet og bad. 

Pris fra fredag d.31.3 til søndag d. 2.4 kr.1200,- 

Pris fra lørdag d.1.4 til søndag d.2.4 kr. 800,- 

Pris på rengøring kr. 250,- 

(toiletbygning er åben, der skal bruges 2 kroner til badet, for en 2 krone får man 2 min) 

 

TYPE 3 hytte http://bamsebo.dk/birkel 

4 personers hytte med toilet og uden bad. 

Pris fra fredag d.31.3 til søndag d. 2.4 kr. 1200,- 

Pris fra lørdag d.1.4 til søndag d.2.4 kr. 800,- 

Pris på rengøring kr. 300,- 

(toiletbygning er åben, der skal bruges 2 kroner til badet, for en 2 krone får man 2 min) 

 

TYPE 4 hytte http://bamsebo.dk/luksushytte 

6 personers hytte med toilet og bad.(lejes kun for min. 2 overnatninger og er inkl. Rengøring) 

Pris fra fredag d.31.3 til søndag d. 2.4 kr. 1800,- 

Nørgaards Højskole: 
Twin værelse for 2 personer. Der kan kun være 2 personer. Bad på værelset, linned og 

håndklæde. Morgenmadsbuffet. Pris pr. nat pr. værelse. 630,- kroner 
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Mad i Bjerringbro Idrætspark 

Frokost Lørdag: 

Mexicanske pandekager med oksekødsfyld og salat,  

Pastasalat  

Lune frikadeller med råkostsalat og rugbrød 

Pølsehorn – ketchup 

Isvand som står fremme 

Pris: 80,- kroner pr. person.  

Frokost Søndag: 

Kylling i karry med ris 

Rugbrød med æg og tomat 

Lun pastaguf.  

Forcasia med skinke og ost 

Isvand som står fremme 

Pris: 80,- kroner pr. person.  

Aftensmad lørdag.  

Lasagne med salat og dressing 

Isvand  

Pris: 65,- kroner pr. person.  

 

Det hele skal bestilles ved at kontakte Tommy på mail Tommyj@latravel.dk 

Spørgsmål til Tommy på Tommyj@latravel.dk eller 22321447 

 

Bestilling skal ske senest 12. marts. Dette af hensyn til vores samarbejdspartnere.  

Bestilles efter 12. marts er prisen 15 % højere eller minimum 125,- kroner. 

Bestil det gerne klubvis.  

 

Venlig hilsen 

Team Nørreå bordtennis 
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