
PRAKTISKE OPPLYSNINGER

STUDIETUR IDRETT OG BAD:

KÖLN OG FSB/AQUANALE

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon: 928 10 970

 979 06 092

E-post: badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 

Påmeldingen er bindende og deltakere som ikke møter belastes med 100% av avgiften.
Med forbehold om endringer. Oppdatert program finner du på www.badparkogidrett.no

Foto ©
 AdobeSpark

PÅMELDING

Påmelding skjer via nettsiden
www.badparkogidrett.no 

Bekreftelse blir sendt på e-post

All fakturering foregår elektronisk, enten som E-
faktura eller via e-post.

AVBESTILLINGSREGLER

Avbestilling må skje skriftlig innen 18. oktober

Avbestillinger etter den tid blir fakturert med full 
detlakeravgift

OVERNATTING

Hotell Mauritius Hotel und Therme

Mauritiuskirchpl. 3-11, 50676 Köln, Tyskland

+49 221 924130

For mer informasjon om hotellet: http://www.
mauritius-ht.de/index.php 

Nærmeste t-bane stopp til hotellet er: 
Mauritiuskirche

KONTAKTINFORMASJON

BAD, PARK OG IDRETT
tlf: 928 10 970/97906 092
e-post: badparkogidrett@nih.no

PÅMELDINGSFRIST: 18. oktober
Førstemann til mølla!

DELTAKERAVGIFT

Kurspris med overnatting kr 7.150,-

Kurspris ikke medlemmer kr 8.650,-

INKLUDERT I PRISEN:
Hotell m/frokost 2 netter
Felles middag 5. og 6. november
Felles lunsj 6. og 7. november
Guiding mm
Inngang til messen, samt lokal transport med buss/
bane/trikk i Köln.

Befaring til aktuelle anlegg

IKKE INKLUDERT:

Fly og transport til hotellet (etter befaringer kjører 
buss til Düsseldofr flyplass)

REISETIPS

05 nov Oslo – Düsseldorf 08.45 – 10.40 SK816
07 nov Düsseldorf – Oslo 19.00 – 20.40 SK819

05 nov Bergen - Düsseldorf via Oslo, 07.00 - 10.40
07 nov Düsseldorf - Bergen via Oslo, 19.00 - 22.40

05 nov Trondheim - Düsseldorf via Oslo, 06.30 - 10.40
07 nov Düsseldorf - Trondheim via Oslo, 19.00 - 22.40

Det er også mulig å fly t/r Oslo - Frankfurt, og deretter 
ta tog til Köln - OBS ved retur, kjører buss til DUS.



PROGRAM

Tirsdag 5. november

14.00 Møtes i resepsjonen  - felles avgang til messen – guidet rundtur, 

Messebesøk

19.00 Oppmøte i resepsjonen

19.30 Felles middag: Em Krützche

Onsdag 6. november

Frokost

08.30 Avreise fra hotellet

09.00 Eget fagprogram - Mer info kommer senere

11.30 Lunsj

Messebesøk 

18.00 Oppmøte i resepsjonen, deretter byvandring mm - med vår guide Ute Fendel. 

21.00 Felles middag: Peters Brauhaus

Torsdag 7. november

Frokost

08.30 Utsjekk, bagasjen tas med i bussen

08.45Befaringer

12.00 Lunsj

13.00 Befaringer forts.

Avreise etter kl 16.00 Buss slipper oss av ved flyplassen

FSB MESSE og Aquanale:

Nær 650 utstillere på nær 65.000 m2, ca 25.000 besøkende.  Utstilling og konferansen retter seg mot: 
beslutningstakere, forvaltere, driftere, eiere, planleggere av både idrettsanlegg, svømmehaller og utendørs 
områder. 

Det har de siste årene vært svært stort fokus på nye produkter innen bl.a kunstgress. 

Les mer om messen: 

https://www.fsb-cologne.com/

https://www.aquanale.com/

Studietur Köln - FSB messa og IDRETT - BAD
Befaringer foreløpig plan:

Nærmiljøanløegg - idrett:

Neuland Park i Leverkusen ved floden Rhein - en plass som har gjennomgått en forvandling fra å være 
et forurenset avfallsdeponi til å bli en velbesøkt park av lokale og turister. Parken inneholder blant annet 
følgende aktivitetsarenaer: boule, parkour, inlinesbane, minigolf og lekeplasser. i tillegg holder en kajakk-
klubben VKL til her.

Klingentrail mountainbikepark  i Solingen med en sammenlagt lengde på 1536 og høydeforskjell på 82 
høydemeter. Det finnes fire forskjellige baner med ulike typer av vanskelighetsgrader - for nybegynnere eller 
erfarne syklister. Med initiativ fra kommunen ble Klingentrail oppstartet og i dag er sykkelparken et flott 
sportstilbud for nærområdet. Klingentrail driftes av kommunen og sykkelklubben Velo Solingen. 

Turistattraksjonen og kunstverket “Tiger & Turtle - Magic Mountain” i Duisburg. Tiger & Turtle er en trapp 
som er utformet som en berg-og-dalbane. 

Befaringer - BAD:

Lentpark, Köln var vinner av IAKS bronsjepris i 2013. Omvisning med teknisk sjef. Dette er et anlegg som
kombinerer is. og svømmehall, og varmen som genereres fra å lage is, brukes bl.a. til
oppvarming av vannet i badeanlegget.

Lippe Bad, Lünen er verdens første bade- og svømmeanlegg med passivhusstandard. Det ble åpnet 
i 2011, og anlegget kombinerer en energieffektiv bygningskropp med lavenergi utstyr, lagring av 
overskuddsenergi, og produksjon av energi gjennom bl.a solcellepanel. Vi får presentert oppdatert 
statistikk. 

Sport und Erlebnisbad Wananas, Herne ble åpnet i desember 2016. Byggeperioden var på to år. Badet 
erstatter et eldre bad som brant ned i 2011. Det er ett av få nye bade- og svømmeanlegg i denne regionen, 
og bygget har en karakteristisk glassfasade opp mot 18 meter høy. Fokus i anlegget er å maksimalisere 
funksjonaliteten, og vektlegge brukervennlighet.


