Invitasjon til Arrangørkonferansen i Trial 2020 7. og 8. mars i Fredrikstad.
NMF avd. Trial ønsker velkommen til årets arrangørkonferanse i Trial på QUALITY HOTEL FREDRIKSTAD, NYGATA 2-6,
1607 FREDRIKSTAD
Konferansen vil være nyttig for alle trialklubber i Norge, fra NMF kommer det info fra grenen samt NMF Sentralt.
NMF etterkommer med en oppdatert agenda for helgen. Dette er en informativ helg hvor klubbene får mange ideer
og oppdateringer på hvordan løp skal og kan arrangeres. Det blir en fin samling for alle trialinteresserte før årets
trialsesong braker løs. Hotellet ligger i Fredrisktad sentrum, Nygata 2-6, 1607 Fredrisktad.
Konferansen vil inneholde en gjennomgang av de ulike reglementene, klubbdrift, stevneavvikling, seksjonslegging og
Trialprogrammet.
Det gjøres oppmerksom på at alle klubber som skal arrangere statusløp i 2020 er pålagt å ha minst en deltaker på
seksjonslegging.
Det vil bli gitt opplæring i stevneadministrasjon, det er fordel om de som deltar i denne gruppen har med egen PC
med programmet Microsoft Access på.
Det blir oppstart kl 10.30 lørdag 7.3. med registrering av deltakere, åpning av konferansen kl. 11.00 og avslutning
søndag 8.3. senest kl 16.00.
Priser:
Klubbavgiften er kr 1000,- per klubb. Dette er uavhengig av hvor mange deltakere klubben sender. Denne kan betales
via vips #11610 eller til kontonr.: 1000.31.61205 før innsjekk hotell. Ved betaling via Vips, benytt vipsbutikken.
1 pers.
2 pers.
1 pers.
2 pers.

Fredag til lørdag i enkeltrom
Fredag til lørdag i dobbeltrom
lørdag til søndag i enkeltrom
lørdag til søndag i dobbeltrom

Middag (for de som ikke bor på hotellet)
Dagpakke
per person:

inkl. frokost:
inkl. frokost:
inkl. 3-retters middag og frokost:
inkl. 3-retters middag og Frokost:
3-retter, per person:

890,- NOK
990,- NOK
1 450,- NOK
2 500,- NOK

425,- NOK
555,- NOK

Pris eksempel: -1 person fra fredag til søndag. 890,- + 1 450,- + 555,- = kr. 2 895,-2 person i dobbelt rom fra fredag til søndag. 990,-+2 500,-+( 2 x 555,-) = kr.4 600,- 1 person som ikke bor på hotellet betaler kun dagpakker for lørdag og søndag, vi håper også at de
som ikke bor på hotellet blir med på middagen på lørdag kveld. (2 x 555,-) + 425,- = kr. 1535,DEN ENKELTE BETALER FOR OPPHOLDET PÅ HOTELLET.

Påmelding Innen 24 februar 2020 – Trykk her for påmeldingsskjema
Velkommen!
Se neste side for transport, parkering og estimerte reisetider

OBS! Benytt hyperlinker i dokument for påmelding, info om hotell osv.

Hvordan komme seg til og fra:
Buss:
-

Vy express fra Oslo rutebilstasjon VY6 Oslo – Hvaler (Rutetider)
Link til bestilling av billett
Flybussen fra Gardermoen til Fredrikstad rute: FB11
link til rutetider
Link til bestilling billett Fra Gardermoen / Til Gardermoen

Gangavstand fra bussterminal:
Tog:
-

5 min, 350meter

Oslo S – Fredrikstad Tur/retur
Link til bestilling tog

Gangavstand fra Jernbanestasjon:

11 minutter, 850meter

Kostnad for taxi ca. kr. 150,- fra jernbanestasjonen og til hotellet, taxisentralen tlf.: 02600
Bil:
-

Estimerte reisetider:
Oslo S – Fredrisktad:
1t 11 min
Askim – Fredrikstad:
0t 57 min
Grimstad – Fredrikstad:
3t 37 min
Kristiansand – Fredrikstad:
4t 5 min
Stavanger – Fredrikstad:
7t 18 min
Bergen – Fredrikstad:
7t 53min
Ringebu – Fredrikstad:
3t 58 min
Porsgrunn – Fredrikstad:
2t 12 min
Parkering i Apenesfjellet p-hus, St. Croix gate 30, 1607 Fredrikstad, Link google maps
Vi oppfordrer til samkjøring ved bruk av personbil ;)
Quality Hotel til trial området Kråkerøy Trial Club: 8 min, 5,2km, KTC bidrar med transport til og fra trialområdet for seksjonslegging søndag.

Fly – følg link i aktuell avreise flyplass under:
Kristiansand - Gardermoen
Stavanger - Gardermoen
Bergen - Gardermoen
Ålesund - Gardermoen
Bodø - Gardermoen

Med Vennlig Hilsen
Thomas Stokkan
Kråkerøy Trial Club

Roald Stenvik
Grenleder Trial

