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24 april 2015 

 

INNBYDELSE TIL NORGES SKIDOMMERLAUGs 

LANDSMØTE PÅ HAMAR 2015 
 

Norges Skidommerlaug har gleden av å invitere medlemmer med 
ledsagere til Norges Skidommerlaugs landsmøte 29-31 mai 2015. 
Norges skidommerlaug feirer 100 år ved denne anledningen. 
Vi ønsker dere alle velkommen til Scandic Hotell, Ringsaker v/Hamar 
Landsmøtet starter lørdag 30. mai kl.09.00. Medlemsmøtet foregår 
samme dag etter landsmøtet.  
Program for begge møter annonseres i Dommerkontakt. 
 

 

 

 

 

 

 

Vi kan tilby følgende priser: 

 

Weekend fredag til søndag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsmøte 2015

Scandic Hotel
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Totalpris fredag til søndag  
Delegat i dobbeltrom       kr. 2.750,-- 
Ledsager i dobbeltrom      kr. 2.450,-- 
Delegat i enkeltrom       kr. 3.050,--
Inkluderer: Middag fredag kveld, frokost og lunsj lørdag,  
festmiddag med aperitiff, 3 glass vin og kaffe avec og frokost søndag. 
Vi forsøker å få til Akevitt-smaking m/foredrag som aperitiff for de 
ønsker dette – dette meldes fra ved påmelding til kretsleder.  
 

Totalpris fra lørdag til søndag 
Delegat i dobbeltrom       kr. 1.655,-- 
Ledsager i dobbeltrom      kr. 1.505,-- 
Delegat i enkeltrom       kr. 1.805,-- 
Inkluderer : Lunsj lørdag, festmiddag med aperitiff, 3 glass vin og kaffe 
avec og frokost søndag. 
Vi forsøker å få til Akevitt-smaking m/foredrag som aperitiff for de 
ønsker dette – dette meldes fra ved påmelding til kretsleder.  
 

Totalpris fra fredag til lørdag 
Delegat i dobbeltrom       kr.1.095,-- 
Ledsager i dobbeltrom      kr.   945,-- 
Delegat i enkeltrom       kr.1.245,-- 
Inkluderer: Middag fredag kveld og frokost og lunsj lørdag 
 

Kun møtedeltager: 
Dagpakke         kr.    475,-- 
Festmiddag        kr.    895,-- 
Vi forsøker å få til Akevitt-smaking m/foredrag som aperitiff for de 
ønsker dette – dette meldes fra ved påmelding til kretsleder.  
 

Ledsageraktivitet 
Heldagstur til Prøysenstua og det nye Prøysenhuset, i tillegg får dere 
et hyggelig besøk på Simenstad gård hvor dere inntar en smakfull 
lunsj laget av vertinne Brit Skurdal Braarud.  Kr.    600,-- 
Inkludere buss tur/retur, lunsj og omvisning, lunsjen for lørdag vil bli 
trukket ut av hotelloppholdet. 
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Grunnet stor pågang til hotellet og NSDL har bestilt 100 rom for denne 
begivenheten, må vi ha påmeldingen 6 uker før Landsmøte 2015 og 
Påmelding må skje kretslaugsvis via kretsleder  
Senest innen fredag 17. april 2015. 
 
Påmeldingen kretslaugsvis 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 kretslauglederene) 
 
Vi gleder oss til møte alle dere medlemmer m/ledsagere til denne  
100 års markeringen og ønsker dere alle velkommen til Scandic 
Hotell, Ringsaker v/Hamar (Gamle nyoppussede Olrud Hotell)  
 
Legger ved landsmøteoversikten i små bilder, se vedlegget. 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Norges Skidommerlaug 
v/Harald Blakseth 
Sekretær 
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