
    I n v i t a s j o n  t i l  
   I n n e r  W h e e l  N o r g e s   

          L a n d s t r e f f  i  O s l o  

 

  Kvinnefellesskap - forankring - fornyelse  

  Sosialt samvær 

  Inner Wheel-saker 

  Foredrag - bl.a. Per Anders Nordengen 

  Festmiddag - taler og underholdning 

  Benytt anledningen til å oppdage Oslo  

Konferansested:  
Thon Hotel Opera ligger sentralt plassert ved Oslo S , tett på Oslos verdensberømte Opera, Munchmuseet og nye 
Deichmanske hovedbibliotek . 
All transport finnes i umiddelbar nærhet, sammen med et variert shopping- og utelivstilbud både i Bjørvika og på 
tradisjonelle Karl Johans Gate.  

NIWRs Landstreffkomité ønsker alle medlemmer i Inner Wheel Norge hjertelig 
velkommen. Frist for påmelding: 01.02.2023 

  Lørdag 10. juni  - søndag 11. juni  2023  fra lunsj til lunsj 

Klubber med reise over 30 mil får refundert reise med kr. 1.800,- pr. klubb.   
Klubbene fordeler selv bidraget på de medlemmene som reiser. 



Påmeldingsskjema til  IW-Landstreff  lørdag 10. juni og søndag 11. juni 2023

Siste frist for påmelding er 1. februar 2023

Påmeldingsskjema Overnatting bestilles og betales av hver enkelt til hotellet. 
sendes LNesteng@online.no Avtale pris på Thon Hotel Opera, inkl. frokost: 

Enkeltrom     kr 1.895,- 

Påmeldingsskjema kan også Dobbeltrom   kr 2.195,-

lastes ned fra: Sett X her:         - dersom du bestiller på Thon Hotel Opera

http://innerwheel-norge.org/

og sendes til:  Lisbeth Nesteng
Åsveien 23, 1712 Grålum

Etternavn:

Fornavn:

Gateadresse:

Postnummer og sted:

Inner Wheel Klubb: 

Tlf.nr:

E-post:

Eventuelle allergier:

Deltageravgift - kr. 1.680,- inkluderer: 

Lørdag:   Kl. 11.30 

                 Lunsj på Thon Hotel Opera. Drikke for egen regning.

                 Foredrag 

                 Pauseservering

                 Inner Wheel saker

                 Festmiddag m/aperitiff. Drikke for egen regning

Søndag:  Kl. 10.00

                 Velkommen i konferansesalen

                 Foredrag

                 Program - fortsatt åpent. 

                   Detaljert program sendes så snart vi får svar fra flere forespurte foredragsholdere 

                   og inviterte gjester

                 Lunsj

Deltageravgift kr. 1.680,- betales innen 1.02.2023 - til: 

Kontonr.: 1080.18.39733 Bekreftelse sendes når betaling er mottatt
IW - Landstreff  2023
1750 Halden

Pga. konferansesalens kapasitet er maks antall deltagere 70 personer.

Påmeldingene er bindende og registreres i den rekkefølge pengene kommer inn på konto.
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