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INNBYDELSE TIL NORGES SKIDOMMERLAUGs
LANDSMØTE 2018
Norges Skidommerlaug har gleden av å invitere medlemmer
med ledsagere til
Norges Skidommerlaugs landsmøte 25. - 27. mai 2018.
Akershus skidommerlaug som teknisk arrangør

Vi ønsker dere alle velkommen til det helt nye

Gardermoen Airport Hotel
Landsmøtet starter lørdag 26. mai kl.09.00.
Medlemsmøtet foregår samme dag etter landsmøtet.
Program for begge møter annonseres i Dommerkontakt.

NORGES SKIDOMMERLAUG

Vi kan tilby følgende meget gunstige priser:
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Totalpris fredag til søndag
Delegat m/ledsager:
Enkeltrom:

Kr. 4.575,-. i dobbeltrom.
Kr. 3.175,- i enkeltrom.

Inkluderer: Middag fredag kveld, frokost, lunsj lørdag (kun delegat lunsj),
festmiddag med aperitiff og 3 glass vin - frokost søndag.
Lunsj for ledsagere tas utenom hotellet på ledsagerturen, se vedlegget
Totalpris fra lørdag til søndag
Delegat m/ledsager:
Enkeltrom:

Kr. 2.925,- i dobbeltrom.
Kr. 2.075,- i enkeltrom.

Inkluderer : Lunsj lørdag for delegat,
festmiddag med aperitiff og 3 glass vin - frokost søndag.
Lunsj for ledsagere tas utenom hotellet på ledsagerturen, se vedlegget
Totalpris fra fredag til lørdag
Delegat m/ledsager:
Enkeltrom:

Kr. 1.908,- i dobbeltrom.
Kr. 1.708,- i enkeltrom.

Inkluderer: Middag fredag kveld, frokost og lunsj lørdag for delegat.
Lunsj for ledsagere tas utenom hotellet på ledsagerturen, se vedlegget
Kun møtedeltager:
Dagpakke
Festmiddag

kr. 563,-- pr. pers.
kr. 650,-- pr. pers.

Inkluderer:
Dagpakke, kun lunsj.
Festmiddag med aperitiff og 3 glass vin.

Ledsageraktivitet
Ledsagerturen er gratis og går til Grunnlovsbygda Eidsvoll med besøk
og omvisning i ærverdige Eidsvollsbygningen fra 1814.
Deretter lunsj på historiske Loftet Gårdsbutikk hvor dere ledsagere
inntar en god lunsj i trivelige lokaler. Butikken ble i 2014 kåret til en av
Norges fineste gårdsbutikker og ble publikumsvinner av Norges landlige
spire 2016. Lunsjen lørdag 26 mai i hotelloppholdet for ledsagere er tatt
ut av pakken, men i gjengjeld vil hele ledsagerturen være gratis for alle
ledsagere inkl. lunsjen. Kun drikke til lunsjen må hver i ser betale.
Se vedlegget til Ledsagerne.
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Påmelding må skje laugsvis via laugsleder
Senest innen fredag 27. april 2018.
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Påmeldingen laugsvis sendes til:
Norges skidommerlaug
v/ Harald Blakseth
Homlenvegen 36
2072 Dal
Tlf.mob.416 99 745
E-post: harolav@online.no
(Påmeldingsliste vil bli sendt til lauglederene)

Vi gleder oss til å møte alle dere medlemmer m/ledsagere til
Landsmøte hvor Akershus skidommerlaug er teknisk arrangør.
Gå ikke glipp av dette nye fantastiske hotellet som ble reåpnet
etter store ombygginger høsten 2017. Står som helt nytt hotell.

Ønsker dere alle velkommen til
Gardermoen Airport Hotel, Gardermoen.
Se vedlagte innbydelse for ledsagerne.
De som kommer med fly til Gardermoen (OSL), går det
Shuttle buss hvert 20 minutt som stopper foran inngangsdøren
til hotellet. Går fra bussplattform 39, buss nr. S55, direkte.
Til dere som ankommer med bil ta av fra E6 mot Gardermoen,
deretter følg skilt E-16. Hotell venstre side - Gratis parkering.
De som kommer E-16 fra Hadeland, får hotellet til høyre.
Forklaring og vegbeskrivelse side 4 i denne innbydelsen.
Med vennlig hilsen
Styret i Norges Skidommerlaug
v/Harald Blakseth
Sekretær
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Forklaring til Norges skidommerlaugs Landsmøte 2018
Grunnet ikke ferdig med ombyggingen av
Quality Airport Hotel, Gardermoen til Landsmøte 2018,
må vi flytte litt på oss 😊
Ombyggingen var lovet ferdig i løpet av mars 2018,
men grunnet forsinkelser blir det ikke ferdigstilt før ut i juni 2018.
Akershus skidommerlaug i samarbeid med Norges skidommerlaug
har funnet et like bra hotell som er helt nyoppusset.
Se bilde på forsiden av denne innbydelsen.

Gardermoen Airport Hotel, Gardermoen
E--6

E-16

Gardermoen

E-6

Gardermoen Airport Hotel

Vegbeskrivelse:
Ta av E-6 mot Gardermoen, kjør E-16 og følg skilt
E 16 «Nannestad / Hønefoss»
Dere vil oppdage første hotell venstre side «Gardermoen Airport Hotel».

Velkommen !

