
 

 

 

 

 

 
 
   
 

  

GULDBORGSUND HALLERNE 
CENTRUM FOR SPORT OG EVENT 
 

DE PERFEKTE RAMMER 
Træningslejr for håndbold, brydning,  

fodbold og meget mere! 

 

 

Centrum for både større og mindre events! 
 

Ring for at høre mere! 
Tlf. 54 73 15 40  

 

TOPMODERNE IDRÆTSHALLER 

BELIGGENDE I SKØNNE OMGIVELSER 

SVØMMEHAL OG WELLNESS 

TRÆNINGS- OG FITNESSFACILITETER 

Guldborgsund Hallerne - Nr. Boulevard 4A - 4800 Nykøbing F.  

Tlf. 54 73 15 40 guldborgsundhallerne@guldborgsund.dk 
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VI HAR RAMMERNE RAMMERNE - HOLD JERES HÅNDBOLDTRÆNINGSLEJR HER! 

  

TRÆNINGSLEJR 

I Guldborgsund Hallerne tilbyder vi gode faciliteter for bla. håndboldspillere, som ønsker at komme på 

håndboldlejr. Vores pakker er rettet specielt mod hold som søger det helt rigtige sted at udøve deres interesse, 

samt mulighed for overnatning og dejlig forplejning.   

Ved at kombinere mulighed for træning, overnatning og forplejning kan vi sikre håndboldholdet den allerbedste 

oplevelse i forbindelse med træningslejren. 

TRÆNINGSFACILITETER 

Træningsfaciliteterne i Nykøbing F. Hallerne er professionelle og lever op til enhver form for nutidens standarder 

for professionelt håndbold. Til dagligt danner Nykøbing F. Hallerne ramme for Nykøbing F. Håndboldklub (NFH) 

som spiller i kvindernes bedste håndbold række – Primo Tours Ligaen.   

 

GOD SERVICE  

Vi lægger stor vægt på, at det skal være hyggeligt at være på håndboldlejr hos os, ligesom at sportsudøverne 

skal have de bedste faciliteter til rådighed. Personalet i Nykøbing F. Hallerne er klar til at løse næsten enhver 

tænkelig opgave, og står til rådighed under hele opholdet. 

MAD OG OVERNATNING 

Udover gode træningsfaciliteter gør vi også ekstra meget ud af forplejningen, som både skal være sund, rigelig 

og nærende og som kan fuldende en dejlig aktiv dag i Guldborgsund Hallerne. Her har vi et rigtig godt 

samarbejde med Hotel Falster, som er vores hovedleverandør af mad og drikke til diverse arrangementer.  

Hvad overnatning angår, så kan vi også her prale med Hotel Falster, som kan tilbyde overnatning i 3-stjernet 

omgivelser i enten RadstedHus eller Hotel Falster – som kun ligger 5 minutters kørsel fra Nykøbing F. Hallerne.  
 

AFSLAPNING OG WELLNESS  

I Guldborgsund Hallerne ved vi hvor vigtigt det er, at kunne slappe af mellem træningspassene. Det kan man 

gøre på mange måder, men hos os har du muligheden for slappe af i et af vores 2 svømmecentre der begge 

tilbyder wellness, spa og sauna. 

 

 VI KAN YDERLIGERE TILBYDE FOR: 

- Fitnessrum* 

- Fællesrum til møder 

- Omklædningsrum 

- Vaskemuligheder til tøj specielt for grupper** 

- Fleksibel forplejning til sportsudøvere** 

* Horrebyhallen. 

** Nykøbing F. Hallerne 

 

SKRÆDDERSYET LØSNING 

Er du træner eller holdleder, og vil du gerne have mere at vide om mulighederne for at komme på f.eks. 

håndboldlejr i Guldborgsund Hallerne, Så kan du kontakte os for at høre nærmere. Vi står altid klar til at 

skræddersy en helt perfekt løsning i forbindelse med jeres holds kommende håndbold træningslejr. 

  



 

 

TILBUD PÅ HÅNDBOLDTRÆNINGSLEJR 
kontakt os venligst på tlf. 54 73 15 40 

TRÆNINGSLEJR I NYKØBING F. HALLERNE 

Pris for 3 dages træningslejr i Nykøbing F. Hallerne for 25 personer med all inklusive*                
 

 

 Dag 1 

Ankomst eftermiddag på Hotel Falster eller Radsted Hus. Herefter kørsel til Nykøbing F. Hallerne hvor der 

trænes/spilles håndbold i 2 timer. Efter endt træning, kørsel retur til Hotel Falster eller RadstedHus hvor der vil 

blive serveret lækkert nordisk aftensmad.  

Dag 2  

Lækker morgenmad på Hotel Falster eller RadstedHus. Herefter kørsel til Nykøbing F. Hallerne med mulighed 

for 2 x timers træning. Herefter frokost i et passende lokale i Nykøbing F. Hallerne hvor der også er mulighed for 

at slappe lidt af. Eftermiddag træningskamp og herefter retur til Hotel Falster eller RadstedHus hvor der 

serveres lækker buffet. 

Dag 3  

Lækker morgenmad på Hotel Falster eller RadstedHus. Herefter kørsel til Nykøbing F. Hallerne med mulighed 

for 2 x timers træning. Herefter frokost i et passende lokale i Nykøbing F. Hallerne hvor der også er mulighed for 

at slappe lidt af. Eftermiddag træningskamp og herefter retur til Hotel Falster eller RadstedHus hvor der 

serveres lækker buffet. 

 

Svømmehal og wellness - tilkøb 

OBS: Der vil være mulighed for tilkøb af billetter til Svømmecenter Falster eller Nordfalsters Svømmecenter. 

 

 

 

Praktisk information 

I dette tilbud får du en nymoderne idrætshal med fantastisk lys og lydniveau til rådighed.  

Derudover vil der selvfølgelig være omklædningsrum samt lokale for taktisk møder m.m. 

Personalet i Nykøbing F. Hallerne vil være til rådighed fra kl. 08:00 – 22:00. 

Hallen er udstyret med WIFI så du hurtigt kan tjekke mail, Facebook m.m.  

*Forplejning og overnatning leveres af Hotel Falster

 

TRÆNINGSLEJR I EN AF GULDBORGSUND HALLERNE 

Pris for 3 dages træningslejr i en af Guldborgsund Hallernes øvrige haller* for 25 personer med all inklusive**  

 

 

 

I dette tilbud stiller vi en håndboldegnet idrætshal med fornuftigt lys og lydniveau til rådighed i 3 dage.  

Derudover vil der selvfølgelig være omklædningsrum samt lokale for taktisk møder m.m.  

 

Praktisk information 

Hallen er udstyret med WIFI så du hurtigt kan tjekke mail, Facebook m.m.  

Der vil ikke være fast personale i nedenstående haller. Nøgle til hal udleveres. 

* Væggerløsehallen, Horbelevhallen, Stubbekøbinghallen, eller Horrebyhallen 

** Forplejning og overnatning leveres af Hotel Falster 

 

RING FOR YDERLIGERE INFORMATION 

Kontakt os! 

Kontakt os! 

Kontakt os! 



 

 

 OVERNATNING OG FORPLEJNING  
  HOTEL FALSTER  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RADSTEDHUS – EN DEL AF HOTEL FALSTER 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

HOTEL FALSTER 

BYDER PÅ LÆKKER FORPLEJNING OG GOD SERVICE 

HOTEL FALSTER 

BYDER PÅ DEJLIGE VÆRELSER MED WIFI OG TV-PAKKE 

RADSTEDHUS 

BELIGGENDE I SMUKKE NATUROMGIVELSER  

RADSTEDHUS 

GODE VÆRELSER OG HYGGELIGE RAMMER 


