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En allsidig arena

En allsidig arena
Nordstrand Arena er splitter ny og står klar til å romme mer enn bare idrett. 
Vi kan tilby flotte møte- og konferansefasiliteter tilpasset små og store 
arrangementer.

Storstua kafé har plass til inntil 120 personer og disponerer et profesjonelt 
kjøkken som kan levere mat til alt fra små arbeidsmøter til konfirmasjoner og 
konferanser.

Vi skreddersyr et opplegg til deg, ta kontakt med oss!



En allsidig arena



En allsidig arena

Lite eller stort
Vi har fire flotte rom til utleie med plass til opptil 48 personer i gruppeoppsett, og opptil ca. 
100 personer i klasserom-/kinooppsett. Alle rommene er utstyrt med moderne AV-utstyr.
 
• RESPEKT: Plass til 14 personer, lokalisert med inngang fra Storstua
• ENGASJEMENT: Plass til 28 personer
• PRIVATMEGLEREN PANORAMA LOUNGE: Plass til 20 personer
• NIF LOSJEN: Plass til 16 personer

• ENGASJEMENT og PRIVATMEGLEREN PANORAMA LOUNGE kan slås sammen for plass 
 til 48 personer, eller settes i klasseromoppsett med plass til ca. 100 personer.

Storstua serverer møteforfriskninger og måltider etter avtale.

ENGASJEMENT OG PRIVATMEGLEREN PANORAMA LOUNGE SLÅTT SAMMEN (100)
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NIF LOSJEN  (16)

RESPEKT (14) ENGASJEMENT (28) PRIVATMEGLEREN PANORAMA LOUNGE (48)

STORSTUA (120) TRENINGSSALEN 

TRENINGSSTUDIO HALLEN FOTBALLBANENE
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Storstua leverer
Storstua står for serveringen. 
Vi har egne kokker som tilbereder maten fra bunnen.
 
Vi tilbyr  - frokost, lunsj og middag
  - møte- og konferansemeny 
  - kaffe, kaker og frukt

Storstua er også klubbens treffsted og holder åpent hver dag. Her kan man møtes for en 
hyggelig prat over en kaffe og noe å bite, gjøre lekser eller bare slappe av. Det serveres 
dagens varmrett mandag-fredag.

Storstua har plass til 120 personer
www.nordstrand-if/storstua

storstua

storstua
NORDSTRAND ARENA

s
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Fra yoga til konferanse
Vi ønsker at den nye flotte arenaen vår skal være et allsidig samlingspunkt til glede og 
nytte for alle på Nordstrand og området rundt.

Med et utvalg av moderne møterom, et kjøkken som serverer de deiligste retter og en 
hyggelig atmosfære, kan vi dekke et bredt behov enten det er det månedlige treffet med 
frimerkeklubben eller den store bransjekonferansen. 

Vi har mange gode samarbeidspartnere for å skape det riktige arrangementet for dine 
behov. Mulighetene er mange:

- Konserter
- Messer og eventer
- Klubbkvelder
- Foreldremøter
- Gruppetrening
- Quiz-kveld
- Fotball-kveld

Ta kontakt med oss dersom du har en idé eller en forespørsel, så hjelper vi deg!

 «Vi takker Nordstrand Arena for veldig godt samarbeid og gjennomføring av Gjensidige Cup  
 2019. Fine fasiliteter, nydelig mat og serviceinnstilte medarbeidere. Kan anbefales.»
                    Arne Storstrøm, Norges Håndballforbund Region Øst

 «Vi avholder jevnlig våre morgenmøter i «Privatmegleren Panorama Lounge». Med alt av 
 nødvendig teknisk utstyr på plass og deilig frokost fra Storstua, får vi jobbet effektivt.»
             Magnus Dahl, Privatmegleren Panorama
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Nordstrand IF
Oberst Rodes vei 79, 1165 Oslo
www.nordstrand-if.no

Geir Mong
Markedsansvarlig
E: geir.mong@nordstrand-if.no
M: 48 11 35 11

SPONSORLAUGET:

TA GJERNE KONTAKT MED OSS:

KJÆRNSMO

Ønsker din bedrift å bli sponsor hos Nordstrand Idrettsforening? Ta kontakt med oss.


