PÅMELDING ÅRSMØTE ØHRV 2017
Årsmøtet for 2017 skal gjennomføres på reise med M/S Trollfjord fra Tromsø
fredag 13. oktober på tur til Trondheim i ordinær sørgående seiling. Ankomst
Trondheim søndag 15. oktober kl. 06:30.
Følgende vilkår gjelder for turen:
Avgang Tromsø fredag 13. oktober kl. 01:30
Pris:

Tromsø – Trondheim i uspesifisert dobbellugar:
inkl. 3x frokost, 2x lunsj og 2x middag (altså full pensjon) kr 3.713,- pr
person.
Tromsø – Trondheim i uspesifisert singellugar:
inkl. 3x frokost, 2x lunsj og 2x middag (altså full pensjon) kr 4.566,- pr
person

o

-

De av medlemmene som ønsker tilslutningsreise i for- og/eller etterkant av
årsmøteturen må booke sin tilslutningsreise direkte med Hurtigruten ASA på tlf: 810
30 000, eller direkte om bord, til ordinære priser. Altså ikke bruke dette
påmeldingskjema for tilslutningsreise.

Lugar tildeles ved ombordstigning, – det kan ikke forhåndsbestilles bestemte lugarer.
Uspesifiserte lugarer vil være en blanding av forskjellige lugarkategorier.
Begrenset antall lugarer tilgjengelig – førstemann til mølla…
Påmeldingsfrist: 1. august 2017
Betaling må skje til klubbens konto innen 1. august, kontonummer 0535 45 21050,
det er ikke nødvendig med KID-nummer eller fakturanummer ved innbetaling
Påmeldinger som ikke er betalt innen 1. august 2017 strykes automatisk
Påmeldingen er bindende etter at fristen har gått ut, dvs. at det ikke er anledning til
avmelding etter påmeldingsfristen. Påmeldte som ikke møter opp, vil allikevel måtte betale.
Påmelding må være skriftlig (klipp av nedenfor) eller send på e-post – ikke telefon.
All påmelding må skje gjennom klubben for å oppnå nevnte priser – ikke rederiet. Ring derfor
ikke rederiet med spørsmål om denne turen med mindre du bestiller selv til ordinære priser.

PÅMELDINGSSLIPP:
---------------------------------------------------------------Klipp langs stiplet linje og send slippen til Anne Siv L. Haugen, Tømmervikstraen 9, 4085 Hundvåg
eller send tilsvarende info på e-post til ash@lyse.net - innen påmeldingsfristen 1. august 2017
Husk innbetaling innen påmeldingsfristen (1. august 2017) til klubbens konto nummer 0535 45 21050
(Østenfjeldske Hurtigrutevenner, c/o Per Lillehagen, Karlstadveien 38, 1516 Moss)
Påmelding – jeg melder herved på følgende til årsmøteturen i ØHRV 13. oktober 2017 med
M/S Trollfjord fra Tromsø til Trondheim på vilkår som skissert ovenfor:
Navn

Fødselsdato og år

Telefon

e-post-adresse

1.

__________________________

___________

__________

_________________

2.

__________________________

___________

__________

_________________

Hvis bestillingen gjelder to personer forutsetter vi at de to skal bo i samme lugar.

Sted og dato:______________________

Signatur: ______________________________

