
 
 
Invitasjon til fellestur for Oslo Skikrets under HL2016 i Fauske 
 
Oslo skikrets har bestilt overnatting på Thon Hotell Nordlys i Bodø. Det er reservert 100 dobbeltrom 
og 27 flersengsrom. I tillegg har vi bestilt egne busser for transport under arrangementet. Alle 
klubbene i kretsen inviteres til å være med på felles opplegg. 
 
Prisene er som følger (pr. person): 

 Ons-Tors Tors-Fre Fre-Lør Lør-Søn 

Dobbeltrom 1250 1250 950 950 

4-sengsrom 1000 1000 850 850 

Prisen inkluderer: 
• Fullpensjon (frokost, lunch/matpakke, middag, kvelds) 
• Transport med egen buss til og fra Fauske (ca 50 km hver vei) og til og fra flyplassen i Bodø 
• Leie av møterom 
 
Av plasshensyn anbefaler vi at det så langt som mulig planlegges for dobbeltrom eller 4-sengsrom. 
Fordeling av rom gjør vi i samråd med alle klubbenes oppmenn og den informasjonen dere legger i 
kommentarfeltet i påmeldingen i Palisoft. Hvis dere følger denne anbefalingen gjør dere 
organiseringen enklere for oss. 

 
Thon Hotell Nordlys ligger i Bodø, som er det eneste alternativet for samlet overnatting for hele 
skikretsen med løpere, støtteapparat og foreldre. For å komme tur-retur Fauske til de tidene vi skal, 
har vi bestilt 3 busser som vil kjøre skytteltrafikk og sørge for at løperne og foreldre kommer til 
stadion i god tid. Det er også mulig å ta tog mellom Fauske og Bodø for egen regning. 
Det er viktig at hver klubb bestiller nødvendig antall flybilletter. Bussene planlegges å være klar for 
transport fra flyplass til hotellet for innsjekk og videre til stadion for test av løyper på ankomstdagene 
enten onsdag eller torsdag. 
 
Smøretelt vil bli bestilt når arrangør åpner for dette. Vi tar sikte på samme opplegg som i Stokke, der 
vi bestiller ca 1-1,5 kvm. pr. løper og organiserer dette med avdelte båser for hver klubb. Det vil bli 
møter for å organisere detaljer vedrørende smøreopplegget når arrangementet nærmer seg. 
Kostnaden for smøretelt vil bli fordelt avhengig av antall løpere. Som den nest største krets etter 
Akershus fikk vi betydelig rabatt i Stokke, selv om dette føles kostbart likevel. Den ene av de 3 
bussene er bestilt med avreise Oslo i begynnelsen av uka og denne vil ta med smøreutstyr. 
 
Påmelding: http://palisoft.no/pmdb/index.php?arrid=3065 
 
FRIST for denne påmelding er 1. Desember 2015. Vi godtar endringer frem til 31. Desember 2015, 
men etter denne dato er påmelding bindende. 
Fakturering skjer etterskuddsvis gjennom klubbene. Vi også må ta et lite forbehold om at prisene kan 
endres noe, avhengig av antall påmeldinger som kommer. 
 
Vi ser frem til å møte dere alle! 
 
Hilsen Roald, Heming og Lars 
Oppmennene i Oslo Skikrets 15/16-gruppen 
Følg gruppa på Facebook: https://www.facebook.com/groups/osloski1516/  
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