
Vi har kiosksalg av vann, brus og sjokolade.
Man sitter tørt og varmt i en stor lavvo og de
som evt ikke vil spille sitter trygt bak
sikkerhetsnett og kan se på de som spiller.
Det vil selvsagt være med erfarne
instruktører under hele arrangementet.
 
Aldersgrense: Det året man fyller 12år.

Fana Paintball har siden 2007 drevet
med paintball arrangement.
Skoleklasser utgjør en stor del av
kundegruppen, særlig i forbindelse
med avslutninger og skolestart. Våre
instruktører har fokus på sikkerhet
under arrangementet, men legger
samtidig opp til at det skal bli en
spennende og morsom opplevelse for
alle deltakere. 

MORO AKTIVITET SOM
PASSER FOR ALLE

PAINTBALL
FOR

SKOLEKLASSER

Hos oss kan alle spille samtidig (fordelt
på to lag) på en av våre baner, eller
man kan deles opp i flere mindre lag
og vi setter opp en turnering for dere.
En omgang varer vanligvis 10-15
minutter og normalt sett spiller man 4
runder, med passende pauser imellom.
Ca midtveis i arrangementet har man
som regel en litt lengre pause, hvor
man kan nyte medbragt mat eller f.eks
grille. 

FANAPAINTBALL.NO

FANA PAINTBALL
NORGES STØRSTE AKTØR

50.000m2 med baner
Alle får spille samtidig
Personlig utstyr til alle



Noen benytter seg av kollektiv
transport for å komme til oss, 
og det går buss (Linje 71
TOTLAND) fra Nesttun terminal
Busstoppet hvor man skal av,
heter Fjellbirkeland Øst.

Det er selvsagt tilstrekkelig med
parkeringsplasser om man ønsker
å kjøre personbiler

 Deltakeravgift man-fre 08-15 29,- x 30        870,-
 Leie camo kjeledress (valgfritt) 99,- x 30   2970,-
 Leie av grill (inkl grillkull etc)                         249,-
 Paintballs 0,75 x 10500stk                                7875,-
 SUM:                                                                      11964,-

PRISER

3 TIMER MED ACTION!
1

Nesttun Kl 08:54 
Oppmøte Kl 09:15 

Retur Kl 12:05
 

2
Nesttun Kl 10:04

Oppmøte Kl 10:30 
Retur Kl 13:50

 
3

Nesttun Kl 11:34
Oppmøte Kl 12:00 

Retur Kl 15:13

PRISEKSEMPEL FOR 30
PERSONER:

Pris per person 
inkl kjeledress 399,-

 
Pris per person 

uten kjeledress 300,-
 

*pris i tilbud har 25% kvatumsrabatt 
på paintballs (kjøp av over 10000stk)

*pris i tilbud gjelder ukerdager
frem til Kl 15:00

 

 
post@fanapaintball.no

 
 mob 922 93 158

TRANSPORT

ETT SKUDD OG DU ER HEKTA!


