
 
 

 

Ørland, 20. februar 2017 

Til: 
Fylkesgjeterhundlag og –nemnder 
 

Tilbud om å bestille overnatting til NM i bruk av gjeterhund 2017 
NM i bruk av gjeterhund i 2017 vil for første gang arrangeres samtidig og på samme sted som NM i 
saueklipping og ullbehandling. Arrangementet vil foregå på Austrått i Ørland kommune, Sør-
Trøndelag. Se vår nettside http://www.nmfosen.no/  
 
Vi opplever allerede nå stor pågang på folk som vil få med seg dette arrangementet. For å sikre at 
deltakerne får førstevalget på overnatting tilbyr vi fylkesgjeterhundlaga og –nemndene mulighet til å 
bestille rom for sine deltakere på forhånd. 
 
Vi har booket alle ledige rom på Kysthotellet og Hovde gård på Brekstad, som ligger 8 km fra NM-
arenaen, 5.- 8. oktober 2017. Festmiddagen på lørdag blir på Kysthotellet.  
 
Vedlagt er oversikt over priser m.m. på de to overnattingsstedene. Det er også andre 
overnattingsteder i nærområdet, men disse har ikke hotellstandard. 
 
Vi tilbyr nå hvert enkelt fylke mulighet til å forhåndsbestille det antall rom som fylket har deltakere. 
F.eks.: Sør-Trøndelag har 3 deltakere, og får dermed mulighet til forhåndsbestille 3 rom, osv. 
 

Tilbudet gjelder til 15. mars og dere må sende e-post til elisabeth@melsky.no, der dere 
oppgir antall rom, kontaktperson med e-post og telefonnummer og dato fra og til. Regler 
for avbestilling gjelder som vanlig for hotellbestilling. 
 
Etter 15. mars er det fritt fram for å bestille. Vi kommer da til å legge ut informasjon om alle 
overnattingssteder, men det blir da opp til den enkelte å bestille direkte til overnattingsstedet. 
 
Elisabeth Borg, e-post elisabeth@melsky.no og tlf. 98882497 kan kontaktes for mer info 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Elisabeth Borg, Arrangementssjef (overnattingsansvarlig) 
Svein-Helge Herrmann, Gjeterhundsjef 
Stig-Runar Størdal, NM-sjef 
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Deltakerhoteller 
 
 

Kysthotellet 55 rom -  http://www.kysthotell.no/  
  
Dobbelt rom 600kr pr pers pr natt 
Enkeltrom 1040 kr pr pers pr natt 
Ekstra seng på dobbelt rom 545kr pr pers pr natt 
4 rom disp for hund, 150kr i tillegg for vask 
 
ref nr 835 
 
Hovde Gård 49 rom - http://www.hovdegaard.no/norsk  
 
Enkeltrom kr 1145 kr pr natt 
Dobbeltrom kr 1395 kr pr natt 
Ekstra seng kr 250 kr pr natt 
2 rom disp for hund 
 
ref nr: 68244 
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