Invitasjon til

Arrangørkonferanse i dressur 2018
Lørdag 20. oktober på Meet Ullevål kurs- og konferansesenter
Arrangørkonferansen i dressur 2018 arrangeres i år som en del av Utviklingsforum.
Utviklingsforum er en arena hvor alle kretsledere, grenutvalgsledere, forbundsstyret,
klubbveiledere, ungdommer fra krets og klubb, samt administrasjonen samles for å
diskutere, utveksle erfaringer og lære av hverandre.
(Utviklingsforum går over to dager 20. – 21. oktober.)
I år samles deltakerne på Arrangørkonferansen for sprang og dressur og deltakerne på
Utviklingsforum seg for å diskutere årets tema «Norges Rytterforbund sin fremtidige
organisering».

LØRDAG – DEL 1: Fellesdel kl 1000 - 1300
Vi starter dagen på rom M4 for registrering og mingling, kaffe/te fra kl 09.30 før Tine Fossing
i NRYF ønsker alle velkommen kl 10.00.

Lunsj: 13.00-14.00

LØRDAG
Tema:

– DEL 2: Arrangørkonferanse dressur kl 1400 - 1700

Tema (med forbehold om endringer):
•
•
•
•
•

Terminlisten 2019
Internasjonalt stevne Sørlandshallen 3.-6. oktober 2019
Gjennomføring av et større stevne/mesterskap (innlegg/dialog)
Stevneprogrammet Equipe
Åpen post*

*Vi ber om at klubber melder inn saker/spørsmål innen 12. oktober 2019.

Vel møtt!

Informasjon Utviklingsforum og Arrangørkonferanse 2018
Tid og sted: 20.-21. oktober Meet (UBC) Ullevål kurs- og konferansesenter
Gå inn inngangen til Thon Hotel Ullevål. Vi skal alle begynne på konferanserom M4 lørdag.
Følg skilt.

Ankomst og parkering:
Med bil: ta av Ring 3 ved
Tåsen, og kjør ned i
rundkjøringen ved Ullevål
bandy sitt klubbhus,
Bergbanen. Kjør inn i
parkeringshuset.

Holdeplass flybussen

Parkeringshus

Det er også mulig å
gateparkere. Ta av ved
Ullevål stadion, kjør over tbanebroen og benytt gatene
til høyre og venstre som vist
på kartet.
Med t-bane:
Ta linje 6 Sognsvann eller
linje 4 Ringen, gå av på
Ullevål stadion. Inngangen til
Thon Hotel/UBC vil da ligge
på motsatt side av stadion
hvis man kommer med tbanen.

Økonomi og hotell

Med flybuss:
Flybussekspressen fra
Gardemoen til Ullevål
stadion. Gå over gangbroen.

Arrangørkonferansen er sterkt finansiert av NRYF, men det må beregnes en
egenandel på kr 300,- per person. Egenandelen betales ved påmelding til
arrangørkonferansen. I tillegg må utgifter til reise og eventuell overnatting
dekkes av den enkelte. Deltakerne booker selv rom på Thon Hotell Ullevål
ved behov. Man kan enten ringe hotellet på: 22 02 80 00 eller sende mail til
ullevaalstadion@olavthon.no. Husk å oppgi bookingkode 26212490 ved
bestilling.

Hvis du skal overnatte på
Thon Hotell Ullevål kan du få
50% på bussbilletten din.
Send en e-post til
ullevaal.resepsjon@thonhot
els.no på forhånd for å få
rabattkort.

Gateparkering

Påmelding
Alle deltakere melder seg på via denne linken:
https://www.deltager.no/arrangorkonferanse_dressur_2018_20102018

Påmeldingsfrist 1. oktober kl 2200
Ved spørsmål kontakt sportskoordinator dressur Turid Løken på e-post turid@rytter.no

