
 
 

 

FRIIDRETTSTINGET 2023 

 

THON HOTELL VETTRE, ASKER 

Lørdag 25. og søndag 26. mars 2023 

  

 

Tingforhandlingene starter lørdag kl. 10.00.  

  

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 14. januar 

2023 i henhold til NFIFs lov. På denne samlesiden finner du all relevant informasjon om Friidrettstinget 2023. 

  

Representasjon i henhold til NFIFs lov § 12. Observatører uten stemmerett er velkomne til å overvære Tinget. 

Også observatører må melde seg på via linken under.  

  

Påmelding 

Påmeldingsfrist til Tinget er lørdag 4. mars 2023 kl 10:00 her: https://app.checkin.no/event/52688 

  

Velg mellom følgende alternativer: 

Dagpass Digital deltakelse 

En dag kr 660,- 

Begge dager, kr 1300,- 

Inkluderer inngang til 

Friidrettstinget 

Lunsj lørdag og/eller søndag 

Teamslink sendes alle 

påmeldte 

 

Det er også mulig å kombinere fysisk deltakelse med digital 

deltakelse. 

NB! Du må da bestille to billetter. 

 

Opphold i forbindelse med Tinget 2023 

Hotellbestilling gjøres sammen med påmelding til Tinget via påmeldingsskjemaet. Påmelding og hotellbestilling er 
bindende, men kan endres av bestilleren innen påmeldingsfristens utløp.  
 

Priser 

Overnatting enkeltrom fre-lør Kr 1290,- 

Overnatting dobbeltrom fre-lør Kr 760,- (per person) 

Overnatting enkeltrom lør-søn (helpensjonpris, 

inkluderer dagpass lørdag) 

Kr 1840,- 

Overnatting dobbeltrom lør-søn (helpensjonpris, 

inkluderer dagpass lørdag) 

Kr 1395,- (per person) 

Middag fredag (serveres mellom kl 19:30-21:00) Kr 510,- 

Tingmiddag lørdag Kr 760,- for ikke-boende gjester, kr 390,- 

for helpensjonsgjester 

 

I påmeldingsløsningen er det mulig for en person å melde på andre enn seg selv. Pass da på at du 

(«bestillerkontakt») oppgir navn, e-post og mobilnummer til alle du melder på. 

 

https://www.friidrett.no/om-nfif/friidrettstinget/friidrettstinget2023/
https://app.checkin.no/event/52688


 
 

 
 

Tidspunkt måltider  
Fredag:  
Middag 19:30-21:00  
Lørdag:  
Lunsj kl 13:00  
Tingmiddag kl 19:30 
Søndag:  
Lunsj kl 12:00  

 

 

Utgifter utenom selve oppholdet gjøres opp på stedet av den enkelte.  

 

Reisefordeling 

På Friidrettstinget nyttes reisefordeling for representanter med stemmerett. Hver enkelt representant med 

stemmerett må levere skjema med oversikt over utgifter i løpet av lørdag 25. 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 reisefordelingen, og vi oppfordrer alle til å være tidlig 

ute med å bestille evt. fly- eller togbilletter slik at kostnadene blir lavest mulig.  

  

Transportinformasjon 

Hotellet har adresse Konglungveien 201, 1392 Vettre og ligger 72 km fra Oslo lufthavn Gardermoen. Ta tog eller 

flybuss til Asker stasjon evt. til Lysaker stasjon der det går rutebuss til holdeplass «Vettre» som ligger ca 245 meter 

fra hotellet.. Fra Asker stasjon er det ca. 4 km til hotellet og det går også rutebuss herfra til Vettre. Anbefaler å 

bruke VY-appen for å sjekke de beste reisealternativene. 

 

Det vil også bli tilbud om fellestransport fra Asker stasjon til hotellet lørdag morgen og ved retur på søndag. 

 

Les mer om hotellet  

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/asker/thon-hotel-

vettre/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB 

  

 

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/asker/thon-hotel-vettre/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/asker/thon-hotel-vettre/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB

