
 

 

Invitasjon til samling og ekstraordinært årsmøte. 

 

Styret i NOF har gleden av å invitere alle medlemmer til samling  

28.-30. september på Stavsplassen ved   

 Tretten i Gudbrandsdalen.  

 

Samlingen holdes i forbindelse med kurs i kjøring og terrengtrening. Se egen invitasjon for 

dette.  

Det avholdes ekstraordinært årsmøte 29. september 2018 kl. 18.30-19.30. Agenda for 

møtet vil bli sendt ut i forkant. 

 

Det er fullt mulig å komme på samling både med og uten hest, og uten å delta på kurs. Den 

enkelte ordner selv med overnatting og mat utover middag lørdag. Det blir en liten 

samlingsavgift som skal dekke kaffe/te, bevertning under årsmøtet, samt middag lørdag.  

Tretten kro og motell er nærmeste overnattingsmulighet og ligger i gangavstand. Der tilbys 

rom og hytter i ulike prisklasser og komfort. Online booking. Se www.trettenkro.no. Ellers 

finnes et utvalg andre overnattingssteder noen km unna. Se www.stavsplassen.no for mer 

informasjon. 

Fredag kveld etter kursenes teori (ca. 20.30) møtes vi på kafèen “Cadillac Diner” en liten 

spasertur unna for sosialt samvær og evt. en matbit hvis noen er sultne.  

Lørdag og søndag på dagtid pågår kurs og stell av hester hele dagen. Vi samles begge dager 

og spiser medbrakt lunsj i et møterom i ridehallen, eller ute hvis været tillater det. Det 

serveres kaffe og te. 

Lørdag kveld blir det felles middag etter det ekstraordinære årsmøtet. Da samles vi i 

grillhytta på Tretten kro og motell. Det serveres grillmat og vi kan gjerne sitte der ut over 

kvelden. Ta med eget drikke (Tretten kro har ingen forbud mot medbrakt alkohol i grillhytta). 

Det kan være lurt med litt varm bekledning selv om det blir lunt og godt i hytta.  



 

 

 

 

For de som kommer med hest vil denne bli stallet opp i boks på Stavsplassen. Ta med fòr og 

vannbøtte. Hvis man kommer med hest uten å delta på kurs vil man bli fakturert for en liten 

anleggsleie i tillegg til oppstalling. Dette skal dekke bruk av hall/utebaner og anlegget 

forøvrig.  

Det blir mulighet for dressurtimer for de som ønsker dette. Disse vil foregå i ridehall eller på 

utebane. Dette må koordineres med kjørekursets bruk av banene. For informasjon 

om/avtale av dressurtimer kontakt Anne-Marit Tangnes på telefon 93023855.  

 

Priser: 

Oppstalling:     150,-/døgn inkl. flis. Ta med fòr og vannbøtte. 

Anleggsleie for hest:   200,- /helgen (kun for de som ikke deltar på kurs) 

Samlingsavgift:   120,- ( for alle, også kursdeltagere) 

Kjørekurs:     1700,- (medlemspris. Se detaljer i egen invitasjon) 

Terrenghopping:   1200,- (medlemspris. Se detaljer i egen invitasjon) 

Evt. dressurtimer betales direkte til trener. 

 

Påmelding på E-post til nof-post@online.no   

Husk navn på alle deltagere, postadresse, E-postadresse og evt. antall hester til 

oppstalling. 

Vi mottar gjerne samlet påmelding for samling og kurs hvis man vil på begge deler. Bare pass 

på å les egen invitasjon til kursene før påmelding til disse. Viktig at informasjon vi krever 

oppgis ved påmelding. Frist for påmelding til kursene er 26. august 2018. Denne er 

bindende og vil bli fakturert deltagerne umiddelbart etter fristens utløp.  

Deltagelse på samling med hest, men uten kursdeltagelse må meldes fra senest 12. 

september. For de som kun vil være med på årsmøte og middag bør vi ha beskjed noen 

dager i forvegen så vi kan kjøpe inn nok mat. 
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