
 

 

 

 

Årsmøte for Troms Sau og geit blir den: 

1. mars 2020 med fag dag den 29. februar på Målselv Fjellandsby 

 

Det nærmer seg årsmøte for Troms Sau og geit og vi ønsker med dette å sende ut et forhåndsvarsel 

om tid, sted og påmelding. 

Vi legger opp til at representanter fra lokallag og øvrige produsenter kan ta med sin bedre halvdel 

denne helga. 

Dag 1 Lørdag 29. februar 

1100-1200 Ankomst 

1200 Lunch 

1300 Oppstart møte 

Kaffe/te, frukt/kjeks vil stå til deres disposisjon 

1400 Pause med enkel servering 

1630 Møteslutt 

1900  3-retters middag i vår restaurant 

  

Puben åpen og klar for oss utover kvelden.  

Dag 2: 

0800 Frokost 

0900 Oppstart møte 

Kaffe/te, frukt/kjeks vil stå til deres disposisjon 

1030 Pause med kaffe/te, frukt 

1300 Lunch 

1400 Avreise 

  

Pris per person i enkeltrom: 2500 for hele helga  

Møtepakke dag 1: Pris kr 495  

Møtepakke dag 2: Kr 495 

 



Ta med samboer/ektefelle 

Om dere ønsker å ha med samboer/ektefelle betaler de kr 200 ekstra per pers for sengeklær, tillegg 

for lunch, middag og frokost alt etter hva dere velger av meny. 

Lunch kr 230, 3-retters middag pris kr 550, frokost kr 160.  

Mens vi har møte kan samboer/ektefelle kose seg i bakkene, låne seg et zipfy akebrett og ha det gøy 

eller bare rett og slett sitte og nyte atmosfæren med fantastisk utsikten ute i sola.  

Vi håper dette tilbudet kan friste. 

Vi bor i leiligheter med 3 soverom, 1 bad inkl toalett, 1 toalett i tillegg, felles stue/kjøkken.  
Her har vi beregnet 3 personer i hver leilighet, i enkeltrom/Dobbeltrom. 
 
PS: Vi har bestilt en del rom til utsendingene, men minner om at dette er beste sesong og derfor 
fint om dere raskt kan ta en avgjørelse på om flere fra bruket/familien blir med, slik at vi får satt av 
leiligheter 
 
Husk å gi oss tilbakemelding på hvem som møter innen 7. februar 
Bruk SMS det er det enkleste. 
 
 
 
Jan Ottar Østring      Bernt Mikalsen 
Leder        Sekretær 
TLF 90028602       48184782 
 

 

 


