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DANA CUP SPORTSCENTER - DANMARK

Treningsleirer
Siden 1979 har Dues Sportsreiser tilrettelagt trygge og gode
turopplegg for idrettslag. Våre oppdragsgivere omfatter alt fra
landslag og profesjonelle klubber til aldersbestemte lag.
Kontaktnettet vårt sikrer din klubb en godt gjennomført treningsleir!
DANMARK
Vår nærmeste nabo i sør har ideelle treningssteder med gode naturgressbaner og
kunstgressbaner. Kort reisevei for de fleste lag og gode fergeforbindelser, rimelige
priser kombinert med høy kvalitet på innkvartering, bespisning og fasiliteter!
Dues har egne folk i Danmark i høysesongen.
SPANIA OG TYRKIA
Det fins en rekke gode reisemål for treningsleir i Spania, og vi har et knippe utvalgte steder.
Opplev gode treningsfasiliteter, hyggelig hotellbetjening og topp service på våre utvalgte
hoteller i bl.a. Altea /Albir, på Mallorca og i Barcelona m/omegn. Sammen med våre lokale og
håndplukkede samarbeidspartnere legger vi til rette for en innholdsrik og god treningsleir.
Unn deg litt luksus på våre femstjerners resorter i Tyrkia. Her tilbyr vi komplette pakker
med høy standard til overkommelig pris. Lagene har egne oppbevaringsrom, møterom og
reserverte plasser i restaurantene under hele oppholdet.
Vår samarbeidspartner har også utstyr som kjegler, baller og hindere.
Ønsker du tilbud eller andre reisemål?
Vi tilbyr også treningsleir for håndball, svømming, sykling, volleyball, rulleski m.m., samt
treningsleir i Tyskland, Nederland, Østerrike, England, Hellas og Portugal.
Kontakt oss for tips og anbefalinger!

Tren hos et av Danmarks beste damelag!
Dana Cup SportsCenter/Park Vendia Hostel er det
ideelle sted for ditt treningsopphold. I samarbeid med
Fortuna Hjørring kan vi tilby coaching av trenere og
spillere fra en av Danmarks mest suksessfulle klubber
innenfor kvinnefotball. Vi kan tilby trening og kamper
både på gode gressbaner og på naturgressbaner.
Som rekreasjon mellom trening eller kamp er det fullt mulig å benytte seg av det
toppmoderne Vandhuset Park Vendia. Den nye FiberHallen er en dobbelhall med
2 baner, med alt av fasiliteter og til fri benyttelse for lag på treningsleir.

KONTAKTPERSONER:
Treningsleir Danmark:
Trond Sørum: trond@dues.no
Treningsleir Spania og Tyrkia: Kjell-Ivar Søreng: kjell-ivar@dues.no
Ted Lunden Håkedal: ted@dues.no

Følg oss på @duessportsreiser
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Beliggenhet: I Hjørring ved
Dana Cups baneanlegg og
Park Vendia.
Innkvartering: 4- og
6-sengsrom med dusj/
toalett. TV på alle rom,
biljard etc.
Måltider:
Helpensjon på stedet.
Trening: Flere baner i
området. 2 kunstgressbaner
og flere naturgressbaner,
samt Goal Station..

DANMARK - IDRÆTSCENTER JAMMERBUGT

Et av Danmarks
BESTE TRENINGSSTEDER

JETSMARK IDRÆTSCENTER - DANMARK

Et KOMPLETT idrettssenter!

Idrætscenter Jammerbugt er et av Danmarks absolutt beste
treningssteder! Frokost, lunsj og middag av meget god standard, topp
innkvartering og baner. Gratis inngang i treningssenteret.

BELIGGENHET: 10 mil fra Frederikshavn og Hirtshals.
INNKVARTERING: 4-sengsrom, dusj/toalett og kabel-TV - nyoppusset.
MÅLTIDER: Helpensjon på stedet.
TRENING: Fem naturgressbaner, en kunstgressbane i gangavstand, svømmehall og 2 idrettshaller.
PASSER FOR: Svømming, sykkel, tennis, badminton, volleyball, håndball og fotball.
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Jetsmark Idrætscenter har fine og
lyse værelser med dusj/toalett og
flotte fellesrom. Alle værelsene
vender ut mot naturgressbanene.
Kafeteria/spisesal, baner
utenfor døren, svømmehall og
innendørshaller. Anbefales!
BELIGGENHET: Kort avstand til Blokhus, Aalborg,
Hirtshals og Frederikshavn.
INNKVARTERING: 4- og 6-mannsrom med dusj/
toalett og kabel-TV.
MÅLTIDER: Helpensjon på stedet.
TRENING: En kunstgressbane, flere naturgressbaner, 2 innendørshaller og svømmehall.
PASSER FOR: Fotball, håndball, svømming,
badminton, tennis, sykkel, volleyball
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DANMARK - IDRETSCENTER VENDSYSSEL

ALBIR/ALTEA - SPANIA

Idrettssenter med
topp standard!

Opplev gode
treningsfasiliteter, hyggelig
hotellbetjening og topp
service på våre 4**** hoteller
i Altea og Albir.
Idrætscenter
Vendsyssel er et nytt
og moderne anlegg
med supermoderne
helsestudio på 305
kvm. Kunstgressbane,
idrettshall og gode
gressbaner – et virkelig
flott anlegg!

Sammen med vår lokale samarbeidspartner
legger vi til rette for en innholdsrik og god
treningsleir.
Vi er behjelpelig med å finne
kampmotstander, og lagene får meget god
og personlig oppfølging av norsk personale
under oppholdet.
Meget gode referanser fra kunder.
I regionen fins mange forskjellige hoteller
og baneanlegg. Bo rett ved stranden, i hus
med mulighet for selvhusholdning eller på
resorter med topp fasiliteter.

BELIGGENHET: Like syd for Hjørring,
30 min fra Hirtshals.
INNKVARTERING: 4- og 6-sengsrom,
alle rom har TV, PlayStation, trådløst
nett, etc.
MÅLTIDER: Helpensjon på stedet.
TRENING: 2 haller, flere naturgressbaner, samt kunstgressbane.

Treningsfasiliteter for en rekke
idrettsgrener!
Grei avstand til Villarreal og Valencia for de
som ønsker å se fotballkamp.
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BARCELONA

MALLORCA

Lloret de Mar nord for
Barcelona eller Salou syd
for Barcelona.
Lloret de Mar er en bestselger nord for
Barcelona. Kan gjerne kombineres med overnatting i Barcelona eller med en dagstur til
Barcelona.
Flere hotellalternativer med gangavstand til
banene.
Vi tilbyr både kunstgress og naturgressbaner.
Det fins også 50-meters basseng i Lloret de
Mar for svømmegrupper.

Vi anbefaler Palma Nova/Magaluf og Santa Ponsa.
Her trives skandinavene best, og avstanden til Palma er kun
ca. 20 minutter og ca. 25 minutter fra flyplassen.
Utrolige fine, hvite strender, og litt liv selv om vinteren. Alle hotellene våre er i gangavstand fra banene.
I Magaluf/Palma Nova er det nytt kunstgress.
Hotel Club Santa Ponsa er helt greit for amatører og juniorlag. Oppvarmet utebasseng og en fantastisk utsikt
over Santa Ponsa. Ca. 8 min å gå til fotballbanen.
For mer profesjonelle lag anbefaler vi Zafiro Rey Don Jaime. 2 min. fra banen.
Det fins også 50-meters basseng på Mallorca for svømmegrupper.
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TYRKIA

Følg oss og våre kunder
på sosiale medier
De beste referansene vi får, er fra fornøyde kunder som deler
sine positive opplevelser på Instagram, Facebook og Snapchat.
Sjekk både #duessportsreiser og #medduesutiverden.

Unn deg litt luksus på våre 5***** resorter i Tyrkia. Her tilbyr vi
komplette pakker med høy standard til overkommelig pris
– her snakker vi «All inclusive»!
Trening på naturgressbaner, og lagene har sine egne utstyrsrom, samt møterom tilgjengelig under oppholdet.
Fly til Antalya eller Alanya/Gazipasa. Vann til trening, samt vask av tøy er inkludert. Meget gode
tilbakemeldinger fra lagene som har vært her nede, og vår lokale representant får også topp score.
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Albir/Altea:
Vi har hatt en kanontur! Kan med
hånden på hjertet si at dette er
den beste turen til nå, og vi har
hatt fire år før dette. Så denne mailen har jeg gledet meg til å skrive.
Helt fra Sola, ja til vi landet på Sola
igjen, så har alt vært fantastisk, og
dette sier jeg ikke bare for å si det,
inn og ut av flyplassene gikk fort,
nesten for fort, møte med Henrik
(MYA) meget ++. De har også vært
der for oss under hele oppholdet,
de små utfordringene vi hadde, ja
de ordnet de opp i.

Tyrkia:
Oppholdet svarte til terningkast
6, på alle måter. Man er jo privilegert når man er på et hotell av en
slik standard, med sånne fasiliteter som eneste treningsgruppe.

Damelag 4. divisjon
Rogaland Fotballkrets

Herrelag 5. divisjon
Trøndelag Fotballkrets

De to første dagene føltes det
nesten som om vi var alene på
det store hotellet, og selv om det
kom mange gjester fra og med
søndag, så er det jo slik det skal
være på et «sydenhotell».
Likeså var treningsbanen med
garderobe veldig bra, utmerket.
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Danmark:
vi er utrolig godt fornøyd med
hele opplegget der nede.
Fantastisk plass å ha treningsleir,
og jentene koste seg enormt
masse.
Kort vei til anlegget og maten
var helt upåklagelig.

Damelag 3. divisjon
Agder Fotballkrets

KRISTIANSAND – HIRTSHALS 3 timer og 15 minutter | LARVIK – HIRTSHALS 3 timer og 45 minutter

Hurtig og komfortabelt til Danmark

Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad - Tlf. 37 25 29 29 - www.dues.no - info@dues.no
Følg oss på:

Raymond Larsen
Daglig leder
Mob. 99 33 22 33
raymond@dues.no

Ted Lunden Håkedal
Salg
Tlf. 37 25 29 22
ted@dues.no

Siv Ulvestad
Salg
Tlf. 37 25 29 23
siv@dues.no

Inger Mostad
Salg
Tlf. 37 25 29 24
inger@dues.no

Trond Sørum
Salg
Tlf. 37 25 29 25
trond@dues.no

Kjell-Ivar Søreng
Salg
Mob. 45 90 85 02
kjell-ivar@dues.no

