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8 april 2016 

 

INNBYDELSE TIL NORGES SKIDOMMERLAUGs 

LANDSMØTE I FREDRIKSTAD 2016 
 

Norges Skidommerlaug har gleden av å invitere medlemmer med 
ledsagere til Norges Skidommerlaugs landsmøte 03 – 05. juni 2016. 
Østfold skidommerlaug som teknisk arrangør 
Vi ønsker dere alle velkommen til Quality hotell, Fredrikstad 
Landsmøtet starter lørdag 04. juni kl.09.00.  
Medlemsmøtet foregår samme dag etter landsmøtet.  
Program for begge møter annonseres i Dommerkontakt. 
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Vi kan tilby følgende gunstige priser: 
 

Totalpris fredag til søndag  
Delegat      Kr. 2.511,- pr. pers. i dobbeltrom. 
Ledsager fredag til søndag   Kr. 1.629,- pr. pers. i dobbeltrom 
Enkeltrom      Kr. 3.100,- pr. pers. i enkeltrom. 

Inkluderer: Middag fredag kveld, frokost og lunsj lørdag,  
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      Kr. 1.626,- pr. pers. i dobbeltrom 
Ledsager lørdag til søndag   Kr. 1.034,- pr. pers. i dobbeltrom. 
Enkeltrom      Kr. 1 826,- pr. pers. i enkeltrom 

Inkluderer : Lunsj lørdag, 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      Kr. 1.187,- pr. pers. i dobbeltrom. 
Ledsager fredag til lørdag   Kr.    595,- pr. pers. i dobbeltrom 
Enkeltrom      Kr. 1.387,- pr. pers. i enkeltrom 
Inkluderer: Middag fredag kveld og frokost og lunsj lørdag  
Lunsj for ledsagere tas utenom hotellet på ledsagerturen, se vedlegget 
 

Kun møtedeltager: 
Dagpakke      kr.    455,-- pr. pers. 
Festmiddag     kr.    834,-- pr. pers. 

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

Ledsageraktivitet 
Heldagstur til Fredrikstad Gamleby med guidet omvisning i 2 timer. 
Deretter lunsj og fri til å gjøre seg kjent i Gamlebyen og Fredrikstad. 
Stort marked i Gamlebyen på lørdager. 
Prisen på lunsjen i hotelloppholdet er tatt ut av pakken, så hver i ser må 
kjøpe sin egen lunsj på ledsagerturen. Vedlagt priser på lunsj. 
Restauranten ønsker påmelding hva hver enkelt ønsker å spise under 
lunsjen, dette meldes inn ved påmeldingen til laugsleder. 
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Legger også ved egen innbydelse til Ledsagere, se vedlegget. 
 
Påmelding må skje laugsvis via laugsleder  
Senest innen fredag 29. april 2016. 
 
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 dette  
Landsmøte som Østfold skidommerlaug er teknisk arrangør. 
og ønsker dere alle velkommen til Quality Hotell, Fredrikstad  
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Norges Skidommerlaug 
v/Harald Blakseth 
Sekretær 
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