
Vi har kiosksalg av vann, brus, sjokolade,
ekstra kuler og diverse paintballgranater.
Man sitter tørt og varmt i en stor lavvo i
pausene. Det vil selvsagt være med erfarne
instruktører under hele arrangementet.
 
Obs! Man kan ikke være synlig påvirket av
alkohol når man spiller paintball!

Fana Paintball har siden 2007 drevet
med paintball arrangement. Opp
gjennom årene har utdrikningslag
vært en stor del av kundegruppen.

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 og ikke minst for brud/
brudgom.

Hos oss kan alle spille samtidig (fordelt
på to lag) på en av våre baner.
En omgang varer vanligvis 10-15
minutter, og normalt sett spiller man 4
runder, med passende pauser imellom.
Noen utdrikningslag ønsker å erstatte
siste runde med en "kujakt", hvor vi
overrasker "offeret" med kostyme og
litt "alternativ moro". 

VI GJØR DAGEN
MINNEVERDIG

PAINTBALL
FOR

UTDRIKNINGSLAG

FANAPAINTBALL.NO

FANA PAINTBALL
NORGES STØRSTE AKTØR

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



BEREGNE GOD TID!
VI ANBEFALER OPPMØTE

15 MINUTTER FØR
OPPSTART!

 
GI BESKJED VED BOOKING 

OM DERE ØNSKER Å BENYTTE
DERE AV DUSJROM I

ETTERKANT AV 
ARRANGEMENT!

I helgene anbefaler vi at man
ankommer med egen transport

når man skal til oss. Det er rikelig
med parkeringsplasser. 

 
Vi anbefaler ikke store busser å

kjøre inn de siste 400m. 
 

Obs! Man passerer gjennom
gårsdstun, så kjør forsiktig!

 

  Deltakeravgift lørdag 99,- x 15                      1485,-
  Leie camo kjeledress (valgfritt) 99,- x 15   1485,-
  Leie av kudrakt (inkl alternativ moro)        349,-
  Paintballs 0,85 x 5500                                     4675,-
  SUM:                                                                     7994,-

PRISER

2,5 TIMER MED ACTION!

PRISEKSEMPEL FOR 15
PERSONER:

Pris per person 
inkl kjeledress 533,-

 
Pris per person 

uten kjeledress 434,-
 

*pris i tilbud har 15% kvatumsrabatt 
på paintballs (kjøp av over 5500stk)

*pris i tilbud gjelder lørdager
 

 
post@fanapaintball.no

 
 mob 922 93 158

TRANSPORT OG ANKOMST

ETT SKUDD OG DU ER HEKTA!


