
 

Velkommen til Fagdag og Høstsopptreff torsdag 12. til søndag 15. september 2019  

Informasjon til påmeldingsskjema 

Påmelding til Fagdag og/eller Høstsopptreff:  
 Det må fylles ett påmeldingsskjema per deltaker 

 Skjema må lagres på din egen maskin, og sendes som et vedlegg til: sopptreff@gmail.com  

 Betaling settes inn på konto: 1506.22.62823   Husk å merke betaling med deltakernavn!  

 Påmelding er akseptert når både påmeldingsskjema og betaling er mottatt av RSNF. Når vi har registrert 
begge vil vi gi deg en tilbakemelding. Har du ikke hørt noe innen en uke etter betaling, ta kontakt med oss.  

 Får du problemer med påmelding vi vil hjelpe deg om du ringer: 472 89 353 (Trine) eller 476 64 899 (Laila) 
  

 Påmeldingsfrist: 1. juli 2019 

 Avbestilling: Ved avbestilling etter 1. august vil ikke påmeldingsavgiften bli refundert. 
 

Deltakelse med overnatting på Olavsgaard Hotel 
Ved overnatting på hotellet er følgende inkludert: 

 Torsdag – fredag: Rom. Middag (buffet) torsdag. Frokost og matpakke (du smører selv) fredag. 

 Fredag – lørdag: Rom. Middag (buffet) fredag. Frokost og matpakke (du smører selv) lørdag. 

 Lørdag – søndag: Rom. Festmiddag lørdag. Frokost og matpakke (du smører selv) søndag. 
 

 Quality Break (kaffe, te, frukt, kjeks, softis og popcorn) er tilgjengelig hele dagen for hotellets gjester.  

 Gratis parkering og internett. 
 

Ønsker du lunsj på hotellet noen av dagene må den bestilles og betales separat på hotellet. Pris Kr 365.- 
 
Deltakelse uten overnatting på Olavsgaard Hotel 
Uten overnatting må forfriskninger (f.eks kaffe, te, frukt osv) og middager bestilles separat. 

 Dagpakke: Quality Break (kaffe, te, frukt, kjeks, softis og popcorn tilgjengelig hele dagen). Gratis parkering og 
internett. I tillegg får du frokost og matpakke (du smører selv).  

 Middag: Husk å melde deg på middag(er) om du i tillegg vil være med på noen av disse. 
 

Andre opplysninger 

 Vil du være med på guidet tur på Fetsund lenser søndag 15. september må du melde dette på 
påmeldingsskjema  

 Kommer du med bil og kan ta med soppkolleger på tur lørdag setter vi pris på om du melder dette.  
 T-skjorter er svarte med soppmotiv, og må forhåndsbestilles på påmeldingsskjema.  
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