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PÅMELDING KLUBBLEDERMØTE 2021 

SEKSJON DISKSPORT 

DATO OG STED 

6. – 7. November 2021 

Lørdag kl. 10.00 – 18.00 

Søndag kl. 10.00 – 15.00 

Scandic Sjølyst 

Sjølyst Plass 5, 0212 Oslo 
https://www.scandichotels.com/hotels/norway/oslo/scandic-sjolyst 

 

NAIF, VED SEKSJON DISKSPORT ØNSKER VELKOMMEN TIL ÅRETS KLUBBLEDERSAMLING 

Vi inviterer med dette representanter fra våre medlemsklubber, fortrinnsvis tillitsvalgte fra 

klubbenes styre og sportslige ledere. 

Ledermøtet er vårt viktigste forum der vi sammen skal diskutere utviklingen av vår idrett. 

Disksporten opplever en enorm vekst, noe som på mange måter er positivt, men som også krever at 

vi tar et tydelig ansvar for vår felles utvikling.   
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Årets klubbledermøte vil gå over en helg, lørdag-søndag. Møtet vil legges opp med en blanding av 

rene informasjonsaker, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid. Klubbledermøtet skal i tillegg være en 

møteplass for erfaringsutveksling, det kommer gjerne mange gode ideer ut av en god samtale. Det 

skal også stemmes over klubbkontingent og lisens 

Vi oppfordrer til å sende inn forslag på temaer dere ønsker tatt opp i løpet av samlingen. Vi kan ikke 

garantere at alle temaene vil bli dekket denne gangen, men noterer oss det til senere samlinger.    

Saker sendes seksjon@naifdisksport.no, siste frist for innsending er 17. Oktober! 

 

Forbundet dekker kostnader for mat og overnatting (fredag-søndag) for én person per klubb. I tillegg 

dekkes kostnader til flybillett for én person fra de klubbene som må fly for å komme til Oslo. Dette 

håper vi bidrar til å få en bredere klubbrepresentasjon på dette viktige møtet. Vi ber de klubbene 

som trenger flybillett om å bestille dette selv, og få refundert utlegge fra forbundet. For å få dekket 

reisekostnader må det opprettes en bruker i Visma Expense, og deretter legge inn reiseregningene 

innen 3 uker etter avholdt arrangement. Skjema for opprettelse av bruker, og bruksanvisning for  

Visma Expense ligger på våre nettsider (klikk her).  

NB – bestill billettene nå, det skal reises på billigst mulig måte.  

Klubber som ønsker å stille med flere deltakere er velkomne til det. Klubben vil da bli fakturert for de 
ekstra kostnadene dette medfører. 

Prisene er som følger: 

o Fredag til søndag i enkeltrom = kr. 2880,- per person 
o Fredag til søndag i dobbeltrom = kr. 2245,- per person 

 
o Lørdag til søndag i enkeltrom = kr. 1990,- per person 
o Lørdag til søndag i dobbeltrom = kr. 1750,- per person  

 
o Dagpakke for ikke-boende = kr. 560 per person. Middag for ikke-boende kr. 420 per person 

PÅMELDING 

Påmeldingen skjer klubbvis via dette skjemaet: https://surveys.enalyzer.com?pid=c4n7ked7 

Ved spørsmål vedr. påmelding, ta kontakt med Jostein Schjølberg Larsen på Jsl@nif.idrett.no 

Vi ber dere om at dere melder dere på så snart som mulig, da hotellet har frister vi må overholde. 
SISTE FRIST FOR PÅMELDING ER FREDAG 22. OKTOBER 2021. Etter dette kan vi ikke garantere for 
ledige rom. 

Vi ser frem til å se akkurat deg på årets klubbledersamling! 

Seksjon Disksport – Norges Amerikanske Idretters Forbund 
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