
Fagkomitékonferanse Pistol 2016 
 

Fagkomité Pistol ønsker kretser og klubber velkommen til Fagkomité 
konferanse Pistol på Quality Olavsgaard fra fredag 04.11 til og med søndag 
06.11.2016  
Link til Hotellet: www.olavsgaard.no 
Pistolklubber inviteres også til å delta. Påmeldingsfristen er på grunn av hotellbestillingen og 
reservasjon av rom. Håper mange vil møte opp på det som kanskje blir den siste konferansen 
i Fagkomite Pistol sin regi. 
Etter påmeldingsfristen kan vi ikke garantere ledige rom, da det er stort belegg på hotellet. 

Konferansen er ikke et vedtaksført forum, men fagkomiteen mener dette er en utmerket 
anledning til å gi informasjon og ikke minst lytte til hva dere som klubb eller 
kretsrepresentanter ønsker fagkomiteen kan bidra med. Konferansens røde tråd vil i år være 
ORGANISASJONSENDRING 

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med, og følge med på det som blir lagt ut på 
skyting.no om det som mest sannsynlig vil foreslås av endringer i organisasjon vår på 
tinget 2017, så man kan stille forberedt til konferansen og gode diskusjoner.  

Start: Konferansen starter med registrering og kaffe på fredag fra kl. 16.30 og avsluttes 
ca kl. 14.00 på søndag.   

Priser: 
Enkeltrom med fullpensjon, kr. 1690,- pr. person pr. døgn (200,- tillegg for superiorrom) 
Dobbeltrom med fullpensjon, kr. 1590,- pr. person pr. døgn  
Dag pakke inkl. lunsj kr. 610.- pr. person pr. dag ikke boende 
Middag ikke boende kr 510,- pr person 

Oppgjør skal normalt skje med kort(hotellet tar ikke imot kontanter) av hver enkelt 
deltager, krets eller klubb. Eventuelt annen avtale, fakturering, må foretas direkte til 
hotellet senest 10 dager før konferansen starter.  

Påmelding sendes helst på e-post til:  annegrethe.rendalsvik@gmail.com  
eller på telefon 984 66 809. Eventuelt pr post til: Anne Grethe Rendalsvik, Vårstien 2, 
1850 Mysen.  
Tema/Program/Agenda for konferansen blir lagt ut på www.skyting.no når den er klar 
Påmeldingsfrist: Lørdag 01.okt.2016 

Påmelding :           
 (Viktig, sett X for rette valg for hver deltaker, en deltaker kan enten representere klubb eller krets) 
Deltagere Jeg / vi representerer: Overnatting: Dag pk Middag 

Navn Etternavn Klubb / Krets eller annet  Enkelt Dobbelt Lør/søn Fre/Lør 

            

            

            

Jeg/vi beregner å ankomme fredag ca kl.    Andre merknader:   

Jeg/vi beregner avreise søndag ca kl.     
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