INVITASJON TIL LEDERMØTE
17-18 MARS 2018

QUALITY HOTELL GARDERMOEN
LOKEVEGEN 7, 2067 JESSHEIM

Beliggenhet: Norges Fleridrettsforbund v/seksjon Boccia og Teppecurling inviterer til årets ledermøte
på Quality Hotell Gardermoen. Hotellet er godt tilrettelagt for rullestolbrukere, og har kort vei til
både tog og fly ved Gardermoen. Det går buss til hotellet fra Gardermoen. Det er i tillegg gratis
parkering for kjørende rett utenfor hotellet. Parkeringsbillett hentes i resepsjonen på hotellet.

Agenda: Detaljert program for helgen vil foreligge nærmere arrangementet. Tidsplanen er satt fra
lørdagen kl. 09:00, til søndag kl. 14:00.

Temaer er:
•
•
•
•
•

Informasjon om medisinbruk med henblikk på Antidoping bestemmelsene v/ Antidoping
Norge
Hvilke medlemmer teller, og hvordan registrere medlemmer i KlubbAdmin v/ NIF IT
Boccia og teppecurling sin fremtid – Har vi eksistensberettigelse i norsk idrett?
«Ung i boccia»
Arrangement og organisasjonsutvikling

Påmeldingsfrist: 05. Februar 2018. Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding. Avbud
refunderes ikke. Om noen melder avbud oppfordrer vi klubbene til å sende andre. Vi har ikke
anledning til å refundere er den gode prisen vi har fått av hotellet og innholdet i avtalen. Faktura blir
sendt til kontaktpersonen fra klubben.

Pris:
•

•
•

Pris for første deltaker per klubb: kr 1200 enkeltrom, kr 1100 dobbeltrom, dette inkluderer
lunsj, kake/frukt på ettermiddag, 3 retters middag kveld og overnatting lørdag til søndag,
samt frokost og lunsj søndag. Øvrige deltakere per klubb: kr 1900 enkeltrom, kr 1800
dobbeltrom.
Dagpakke koster 600 pr. dag. Inkluderer lunsj og kaffebuffet med frukt og kaker.
Vi dekker inntil kr. 1000 t/r flybillett for deltakere som må bruke fly.

Vi ønsker alle klubber velkommen, og ønsker å se flest mulig av dere helgen 16.-17. mars 2018.

Påmeldingsskjemaet er på neste side. Fyll inn med blokkbokstaver og send inn til:
eli.birkeland@nif.idrett.no
eller
Norges Fleridrettsforbund
v/avdeling 2
Postboks 5000
0840 Oslo

PÅMELDINSSKJEMA TIL LEDERMØTET 2018

KLUBB _____________________________________________

Kontaktperson ______________________________________

TLF _______________________________________________

MAIL _____________________________________________

FAKTURA ADRESSE __________________________
__________________________
__________________________

Vi melder på følgende personer til ledermøtet:
Antall
1
2
3

NAVN

4
5

Vi ønsker denne kombinasjon (kryss av til høyre)
1 stk både lørdag og søndag:
2 stk både lørdag og søndag (i enkeltrom)
2 stk både lørdag og søndag (i dobbeltrom)
En tredjeperson fra klubb
Dagpakke (Noter hvilken dag eller begge dager)
.
Vår klubbs totalsum blir derfor: ___________

Kryss

