
Invitasjon til Distriktskonferansen 2017 

 

Til alle Rotarymedlemmer i Distrikt 2290 

v/ presidenter, innkommende  presidenter og sekretærer 

  
Tønsberg Rotaryklubb har den store glede å invitere til årets Distriktskonferanse 1.-3. september 
«Har du fyr - …..har du løkte langs din vei?» 

Vi kan presentere et spennende faglig program. Underveis vil deltakerne også få overraskende og 
flotte kulturinnslag, og samlet vil dette gi en god ramme for et hyggelig og sosialt felleskap. 
Programmet ligger vedlagt. 

Påmeldingen gjøres HER 

Prisene for deltagelse dekker alle utgifter i tilknytning til konferansen; måltider, sosialt program, 
konferanserom og overnatting for de som velger det. 

1. Fredag - søndag, med overnatting og middag lørdag kveld - Pris kr 5.060 
(Ledsagerpris kr 3.115) 

2.      Fredag - søndag, uten overnatting, men med middag - Pris kr 2.700 

3.      Lørdag - søndag, med overnatting og middag lørdag kveld - Pris kr 3.615 
(Ledsagerpris kr 2.635) 

4.      Lørdag - søndag, uten overnatting, men med middag - Pris kr 2.435 

5.      Deltar bare lørdag ekskl. middag - Pris kr 895   

6.      Deltar bare lørdag inkl. middag – Pris kr 1.890 

7.      Deltar bare søndag - Pris kr 625 

  

Klubbene er selv ansvarlig for å formidle invitasjonen til alle medlemmene. Vi oppfordrer særlig 
nåværende og innkommende presidenter til å være gode ambassadører for Distriktskonferansen  
2017, slik at vi får god oppslutningen om arrangementet. Vi  ber klubbene ha et spesielt fokus på å få 
nye medlemmer til å delta og oppfordrer for øvrig klubbene til å sponse deltagelse for sine 
medlemmene så langt det er mulig. 

Av hensyn til reservasjoner på hotellet er fristen for påmelding 23. juni 2017  

Er det spørsmål vedrørende konferansen kan den rettes til; 

President Tønsberg Rotaryklubb 2017 – 2018 - Heidi Thorin Olsen 
Tlf          469 09199 
Epost    heidi.thorin.olsen@gmail.com 

https://goo.gl/forms/UYhb01TJxbBWNRsM2
mailto:heidi.thorin.olsen@gmail.com


Leder av Arrangørkomiteen Anne Marie Gran Bruun 
Tlf          905 32387 
Epost    Anne-Marie.G.Bruun@usn.no 

 Konferansen vil finne sted på Quality Hotell i Tønsberg 
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-tonsberg/ 

Informasjon om programmet og klubben finner dere også på Tønsberg Rotaryklubbs 
hjemmesider http://tonsberg.rotary.no/ 
Informasjon om Tønsberg sentrum og hva den har å tilby finner dere her 
http://www.tbgsentrum.no/ 

Vi kan love dere gode opplevelser i en hyggelig ramme - en distriktskonferanse dere 
ikke kommer til å glemme! 

  

Velkommen til Tønsberg! 

Med vennlig hilsen 

Tønsberg Rotaryklubb 

Trond Asplin   President 2016-2017 
Heidi Thorin Olsen   President 2017 - 1018 
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