Påmelding Båttinget 2018
Som finner sted på Scandic Seilet Hotell, Molde, 27.-29. april.
Påmeldingsfrist: Snarest mulig og senest 10. mars 2018

Fornavn/Etternavn:
Ledsagers for/etternavn:
Adresse:
Postnr./-sted:
Telefon dagtid:
E-post:
Region/Båtforening/lag:
Dato:
Kryss av i alle rubrikker som er aktuelle for deg/dere nedenfor:

Hva er din rolle?
Tillitsvalgt (medlem av Forbundsstyret, Regiondelegat, Valgkomiteen)
Delegat fra medlemsforening
Gjest

Hotellrom:
Dobbeltrom fredag - søndag
Enkeltrom fredag - søndag
Deltakelse på Båttinget uten overnatting på Scandic Seilet Hotell, Molde

Priser:
Enkeltrom fredag 27.4 – søndag 29.4, som inkl. 2 frokost + 2 lunsj +
festmiddag kr. 3.332,- (inkl. ikke lunsj fredag)
Dobbeltrom fredag 27.4 – søndag 29.4 (inkl. ledsager), som inkl. 2
frokost + 2 lunsj + festmiddag kr. 4.862,- (inkl. ikke lunsj fredag)

Gjester som ikke overnatter - alternativer:
Dagpakke lørdag kr. 432,- (inkl. lunsj)
Dagpakke søndag kr. 432,- (inkludert lunsj)
Festmiddag lørdag kr. 835 (inkl. 3 alkoholenheter)

Dagpakke (inkluderer lunsj med kaffe/te og pausematservering) à kr. 432,- pr. dag er
obligatorisk for delegatene og tillitsvalgte ved deltagelse på Båttinget både lørdag
og søndag.
Alle priser på måltider er ekskl. drikkevarer.
Husk å oppgi om du har noen allergier eller annet som det må tas hensyn til.

Fredag 22. april – Obligatorisk tur på «Bergtatt Opplevelser» (gratis)
Dette blir en spesiell maritim opplevelse med flåtetur i en nedlagt kalkgruve, som
er omgjort til opplevelsessenter og festlokale, 450 meter inne i fjellet der det blir mat
og underholdning i festsalen. Turen er obligatorisk for deltagere og betales av KNBF.
Drikke, som kjøpes om bord/på stedet, betales av den enkelte. Avreise med buss kl.
18.30 fra hotellet og tilbake ca. kl. 23.00.

Ledsagerprogram lørdag 28. april
Velg mellom 2 alternativer:

Romsdalsmuseet. Spasertur fra hotellet kl. 10:30 gjennom den "grønne korridor"
Reknesparken med utsiktspunkt over by, fjord og fjell med 222 fjelltopper.
Se http://www.romsdalsmuseet.no/no/aktuelt.
Byvandring kl. 10:30 gjennom byen, med guidw, byhistoriker Ola Gjendem, med
lunsj kl. 12:00 på Kafe Kurt i kulturhuset Plassen. Kl. 13:00-15:00 Gladjazzkonsert på
Kafe Kurt, for de som ønsker det (gratiskonsert). Kulturhuset har kunstutstilling,
bibliotek, teater og kafe. Se http://plassen.molde.no/om-plassen.
Vi gjør oppmerksom på at ledsagerturer kan bli endret.

Betaling
Av praktiske grunner betaler samtlige for oppholdet direkte til hotellet. Delegater som
KNBF skal betale for, får refundert sine utgifter til reise og opphold etter reiseregning
som sendes post@knbf.no.

Påmelding
Påmelding ønskes så snart som snart mulig grunnet strenge avbestillingsregler hos
hotellet. Har du spørsmål, rettes disse til KNB på 2235 6800 + tastevalg 2.
Påmelding skjer ved å returnere dette skjema til post@knbf.no.
Absolutt siste påmeldingsfrist er 10. mars 2018.

