
 
          Invitasjon til Arrangørkonferansen i Trial 2019   9. og 10. mars i Kristiansand. 

NMF avd. Trial ønsker velkommen til årets arrangørkonferanse i Trial, på SCANDIC KRISTIANSAND BYSTRANDA 

HOTEL 
Konferansen vil være nyttig for alle trialklubber i Norge, nytt av året vil være et foredrag om klubbutvikling. Vi vil 

også legge inn en gjennomgang av klubbadministrasjon, lisenskurs og opplæringslisenser med mer. Konferansen er 

obligatorisk for alle arrangører av statusløp. Dette er en informativ helg hvor klubbene får mange ideer og 

oppdateringer på hvordan løp skal og kan arrangeres. Det blir en fin samling for alle trialinteresserte før årets 

trialsesong braker løs. Hotellet ligger i Kristiansand sentrum og har adgang til en SPA-avdeling, samt reduserte priser 

i badeland. Se https://www.aquarama.no/bad/info/. 

Konferansen vil inneholde en gjennomgang av de ulike reglementene, klubbdrift, stevneavvikling, seksjonslegging og 

Trialprogrammet. I tillegg vil NMF sin grenkoordinator for trial, Pål Magnussen ha en gjennomgang av Mita 

økonomisystem og tilleggsregler. Tor Linnerud vil ha introduksjon av e-kursene i lisensoppdatering og en 

presentasjon av opplegget forbundet har for Klubbutvikling. 

Det gjøres oppmerksom på at alle klubber som skal arrangere statusløp i 2019 er pålagt å ha minst en deltaker på 

seksjonslegging!  

Det vil bli gitt opplæring i stevneadministrasjon, det er fordel om de som deltar i denne gruppen har med egen PC 

med programmet Microsoft Access på.  

Det blir oppstart kl 11.00 lørdag 9.3. og avslutning søndag 10.3. kl 16.00. 

Priser 

Klubbavgiften er kr 1000,- per klubb. Dette er uavhengig av hvor mange som klubben har med. Denne kan 

betales kontant ved innsjekking til konferansen eller på konto nummer 2801.24.36930. 

 
1 pers.  Fredag til lørdag   inkl. Frokost:    950,- NOK 

2 pers.  Fredag til lørdag  inkl. Frokost:     1150,- NOK 
1 pers.  lørdag  til søndag  inkl. Middag og Frokost:  1640,- NOK 
2 pers.  lørdag  til søndag inkl. Middag og Frokost   2390,- NOK 
 
Middag (for de som ikke bor på hotellet) 3-retter, per person:  415,-  NOK 
Dagpakke  per person:       530,- NOK 
 
Priseksempel: -1 person fra fredag til søndag. 950+1640+530 = 3120kr 

  -2 personer i dobbeltrom fra fredag til søndag. 1150+2390+(2x530) = 4600kr 

- 1 person som ikke bor på hotellet betaler kun dagpakker for lørdag og søndag, vi håper også at de 

som ikke bor på hotellet blir med på middagen på lørdag kveld. (2x530) + 415=1475kr. 

DEN ENKELTE BETALER FOR OPPHOLDET PÅ HOTELLET. 

Påmelding innen 24 februar 2019 – Trykk her for påmeldingsskjema  Velkommen! 

Med Vennlig Hilsen 
Marianne Lundevold  Roald Stenvik 
Kristiansand Trialklubb  Grenleder Trial 

https://www.aquarama.no/bad/info/
https://goo.gl/forms/8FdKSjCTNg3q9xha2

