Oppland Sau og Geit
Til
Deltagere på fagseminar/årsmøter 2011

Vel møtt til årets fagseminar/årsmøter på Quality Hotel & Resort Hafjell,
Øyer fredag 18. – søndag 20. februar 2011
Vi har gleden av å registrere at du/dere er påmeldt til Oppland Sau og Geit sitt fagseminar
eller årsmøte i fylkeslaget eller årsmøte i værringen 2011.
Seminarprogram for helga er vedlagt, deltagerliste er i år lagt på hjemmesida vår. Det
samme gjelder innkallinger og sakliste til årsmøtene. Disse er også sendt per e-post.
Gå inn på vår hjemmeside via www.nsg.no – velg: Fylkeslaga og deretter Oppland.
I utstendt e-post eller brev står det hva Du/dere er registrert påmeldt til årsmøtehelga.
Vennligst kontroller at det er korrekt!
Noen praktiske opplysninger:
- Alle som ikke har fått melding over betaler sjøl for opphold, mat og
arrangement/aktiviteter de deltar på før avreise søndag. (Lag, værring etc. får refundert
ev. tilskudd fra fylkeslaget/værringen i forbindelse med annet oppgjør i etterkant)
- Pris per person på hotellet er kr: 2450 (fra fredag kl 17.00 t.o.m. lunsj søndag).
Enkeltromstillegg kr 360 pr døgn. Drikke betales av den enkelte.
- Deltagere på skinnsømkurs betaler kursavgift på kr 750 + eventuelt materiell til
kursleder. (kort eller kontant). Skinn og utstyr kan tas med eller kjøpes på kurset.
- Fra kl. 15.30 – 17.00 fredag vil det sitte en representant fra styret og dele ut en mappe
med sakspapirer til årsmøtene, program og endelig deltagerliste.
Påmeldingen er nå bindende. Eventuelle endringer med tanke på oppholdet må meldes
direkte til undertegnede så snart som mulig. Fra 08.02.2011 gjelder hotellet sine
avbestillingsregler. De fleste har reiseforsikring som kan benyttes ved avbrudd. Eventuell
avbestilling etter 08.02.2011 må den enkelte ta direkte med hotellet på tlf. 61277777
For øvrige spørsmål ta kontakt med Ken Lunn på tlf 95234775 eller SMS eller til Pål Kjorstad
på tlf. 99034406.

Bøverbru, 3. februar 2011
Pål Kjorstad
Leder (sign)

Postadresse:
Oppland Sau og Geit
Børsvollvegen 333
v/ Ken Lunn
2846 BØVERBRU

Ken Lunn
Sekretær (sign)

Telefon: 95234775

Bankgiro:
2095.19.84249

E-post: ken.lunn@tine.no

