
Norges Friidrettsforbund 
 

FRIIDRETTSTINGET 2019 
 

AVHOLDES PÅ QUALITY EDVARD GRIEG HOTELL BERGEN  
 

Lørdag 30. og søndag 31. mars 2019 
 

Tingforhandlingene starter lørdag kl. 10.00. Det blir forprogram fredag 29.mars fra kl 16:00-19:00. 

 

Foreløpig sakliste: 

1. Åpning 7. Fastsette budsjett 

2. Godkjenne de fremmøtte representanter 8. Aktuell debatt 

3. Godkjenne sakliste og forretningsorden 9. Behandle innkomne forslag 

4. Velge Tingets funksjonærer 10. Valg 

5. Styrets og utvalgenes beretninger 11. Tilsette revisor 

6. Behandle de siste to års regnskap (Endelig sakliste kommer i tingdokumentet) 

 

Tinget har tidligere vært innkalt rettidig på NFIFs nettsider. Forslagsfristen for Friidrettstinget gikk ut 19. januar 2019 i 

henhold til NFIFs lov. 

 

Representasjon i henhold til NFIFs lov § 15 (full versjon finner du her). Observatører uten stemmerett er velkomne til å 

overvære tinget. Også observatører må melde seg på via linken under. 

 

Påmeldingsfrist til Tinget er fredag 8. mars 2019 via: https://mosjon.friidrett.no/friidrettstinget2019  

 

Opphold i forbindelse med Tinget 2019: 

Hotellbestilling gjøres sammen med påmelding til Tinget via påmeldingsskjemaet. Påmelding og hotellbestilling er bindende. 

Ønskes opphold av lengre varighet, må dette bestilles direkte fra hotellet av den enkelte. 

 

Følgende alternativer foreligger for opphold i Bergen: 

 

Pakke 1: Fredag til søndag 

(enkeltrom) 

Pakke 2: Fredag til søndag 

(enkeltrom) 

Pakke 3: Lørdag til 

søndag (enkeltrom) 

Pris kr. 3990,- Pris kr. 3480,- Pris kr. 2100,- 

Omfatter:  

2 x overnatting med frokost 

3 x lunsj (fredag, lørdag og søndag) 

Middag fredag 

Tingmiddag lørdag 

Kaffepauser 

Omfatter:  

2 x overnatting med frokost 

2 x lunsj (lørdag og søndag) 

Middag fredag 

Tingmiddag lørdag 

Kaffepauser 

Omfatter:  

1 x overnatting med frokost 

2 x lunsj (lørdag og søndag) 

Tingmiddag lørdag 

Kaffepauser 

 

Dobbeltrompakke 4:  

Fredag til søndag 

Dobbeltrompakke 5: 

Lørdag til søndag 

Pris kr. 2320,- (per person) Pris kr. 1950,- (per person) 

Omfatter:  

2 x overnatting med frokost 

2 x lunsj (lørdag og søndag) 

Middag fredag 

Tingmiddag lørdag 

Kaffepauser 

1 x overnatting med frokost 

2 x lunsj (lørdag og søndag) 

Tingmiddag lørdag 

Kaffepauser 

 

Dagpakke 1: lørdag og søndag 

(ikke overnatting, ikke 

Tingmiddag)  

Dagpakke 2: lørdag og 

søndag inkl. Tingmiddag 

(ikke overnatting) 

 Tidspunkt måltider  

Fredag: 

Lunsj 11:30-13:30 (buffet) 

Middag 19:30-21:30 (buffet) 

Lørdag: 

Lunsj kl 12:30 

Tingmiddag kl 19:30 

Søndag: 

Lunsj kl 12:30 

Pris kr. 1020,- Pris kr. 1600,- 

Omfatter: Konferanse, lunsj og 

kaffepauser (ikke 

middag/tingmiddag) 

Omfatter: Konferanse, lunsj, 

kaffepauser og Tingmiddag 

lørdag 

 

Utgifter utenom selve oppholdet gjøres opp på stedet av den enkelte. Kreditt må eventuelt avtales med hotellet i hvert enkelt 

tilfelle.  

Ved avbestilling senere enn 48 timer før innsjekk, vil man ikke få refundert innbetalt beløp.  

https://www.friidrett.no/globalassets/nfif-sentralt/dokumenter/nfif/nfifs-lov-2017-2.pdf
https://mosjon.friidrett.no/friidrettstinget2019


På Friidrettstinget nyttes reiseutjevning for representanter med stemmerett. Hver enkelt representant med stemmerett må levere 

skjema med oversikt over utgifter i løpet av lørdag 30.mars. NFIF bruker VIPPS for å kreve inn beløp fra de som skal betale 

inn til ordningen. De som skal ha penger tilbake, vil få det overført via bank. Det er rimeligste reisealternativ som skal brukes 

som grunnlag for reiseutjevningen, og vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med å bestille evt. fly- eller togbilletter slik at 

kostnadene blir lavest mulig. 

 

Transportinformasjon: Hotellet ligger 4,3km fra Flesland flyplass.  

Flybuss fra Flesland til Håvardstun holdeplass, hvorfra 700m gange. 

Bybanen går fra Flesland og stopper ved Sandslivegen, 800m fra hotellet. Rutetider 

Hotellet har fastprisavtale med Bergen Taxi. 

 

Les mer om hotellet her.  

 

 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/globalassets/global/hotel-pictures/quality-hotel/quality-hotel-edvard-grieg/pdf/transport/linje-50e.pdf
https://www.nordicchoicehotels.no/globalassets/global/hotel-pictures/quality-hotel/quality-hotel-edvard-grieg/pdf/transport/bybanen.pdf
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-edvard-grieg/?gclid=CM-TsuvxrNACFVJJGQodiG0PzA

