INVITASJON TIL OPPDRETTERSEMINAR
Quality Hotel Olavsgaard 02.-03. april 2022
Styret inviterer med dette til oppdretterseminar denne helgen med
foredrag/diskusjoner:
•
•
•
•
•

Vi har vært så heldige å få Frode Lingås til å holde foredrag om genetikk.
Irene Meland vil lære oss mer om planleggingsverktøy for avl (Kintraks).
Det vil bli litt info om den nyeste forskningen innenfor CM og SM.
Styret vil informere om våre nye krav og retningslinjer.
Det vil bli anledning til diskusjon og spørsmål i «oppdretternes time».
(Med forbehold om litt endringer)

Det starter lørdag kl ca 11 og avsluttes ca kl 15:00 på søndag. (forbehold om endring av
klokkeslett)
Selve foredraget er gratis og sponset av klubben, man betaler kun for sin egen mat og
opphold på hotellet.
Håper på at flest mulig oppdrettere setter av denne helgen, og vi ser frem til hygge og
samvær og at vi blir kjent og lærer av hverandre.

Styret minner om årsmøtevedtak fra 2018:
” Alle oppdrettere på oppdretterlisten forplikter seg til å delta på klubbens oppdretterseminar.
For å kunne stå på listen må oppdretterne delta minst hvert annet år. Oppdrettere som ikke
deltar i løpet av en toårs periode slettes fra listen og kan tas inn igjen dersom de senere
deltar på oppdretterseminar.”
Det blir ikke webinar, dette pga vi trenger å møtes fysisk da en viktig del av det å delta på
seminar er å knytte kontakter og diskutere utenfor selve foredragene. Pga Covid er det lenge
siden vi har fått møttes og det er viktig at flest mulig samles denne gangen. Foredragene blir
ikke streamet da vi satser på en del toveis-kommunikasjon og det lar seg dårlig gjøre om
ikke alle sitter i salen, både av respekt for dem som drar langt for å møtes og for dem som
ellers ikke snakker så lett i plenum. Dette er nedfelt i et årsmøtevedtak fra 27.mai 2017.

Bindende påmelding til:
webmaster@cavalierklubben.no innen 11.03.2022
Bestilling av hotell og ev middag gjøres av den enkelte deltager. Gi beskjed til hotellet at du
er deltager på seminar i Norsk Cavalierklubb.
Kontaktinfo: https://www.olavsgaard.no/kontakt/
Telefonnummer: 63 84 77 00

Bestill selv mat og opphold på hotellet til cavalierprisene under:

Quality Hotel Olavsgaard:

PRIS ENKELTROM: KR. 1 750,Prisen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•

Overnatting med frokostbuffet, vår rikholdige lunsjbuffet og kjøkkensjefens 3 retters middag.
Plenumsal med prosjektor, trådløs internett og annet standard AV-utstyr samt teleslynge i de største
møterommene.
Purewater med og uten kullsyre i alle møterom
Softis og popkorn tilgjengelig hele dagen
Kaffe, te, frukt og kjeks tilgjengelig hele dagen
Kursverter tilgjengelig under hele møtet/konferansen
Parkering

PRIS PR PERSON SISTE DAG: KR. 660,Prisen inkluderer:
•
•

PRIS PR. DAG FOR IKKE BOENDE: KR. 660,-

Vår rikholdige lunsjbuffet.
Plenumsal med prosjektor, Telenor WLAN og annet standard AV-utstyr samt teleslynge i de største

•
•
•
•
•

møterommene.
Purewater med og uten kullsyre i alle møterom
Softis og popkorn tilgjengelig hele dagen
Kaffe, te, frukt og kjeks tilgjengelig hele dagen
Kursverter tilgjengelig under hele møtet/konferansen
Parkering

Tilleggsinformasjon
Pris for kjøkkensjefens 3 retters middag for ikke boende: Kr. 470,-

Tilleggsinformasjon
Hvis det er gjester som ønsker å ankomme dagen før kursstart, kan vi tilby en spesialpris
på kr. 1195,- for enkeltrom inkludert frokost.

Eventuelle allergier/dietter må meldes inn senest 48 timer før ankomst. Allergier/dietter som
oppgis samme dag og som medfører at ny mat må lages, belastet Kr. 200,- pr person.

Flybussen:
✓

For mer informasjon om Flybussens rutetider og priser se: http://www.flybussen.no/

