Invitasjon til Momentum WEEKEND 2020
på Strømstad Spa & Resort 12-14. juni
Sports og aktivitets komiteen har i år valgt Strømstad Spa & Resort i
Strømstad som plass for Momentum weekenden. Vi samles her for sosialt
samvær og morsomme aktiviteter.
Vi inviterer med oss leverandører, verksteder, helse- og fagpersonell som du
kan snakke med. Det blir som alltid en utstilling av produkter, nyheter o.l.
Weekenden er en viktig møteplass for å utveksle erfaringer og hygge seg i
felleskap med gamle og nye venner. Vi oppfordrer dere til å invitere med dere
alle dere kjenner som kan ha nytte av å være med på weekenden.

Egenandelen per personlig medlem for hele weekenden er 1450,- pr. deltaker.
Egenandel for de som ikke er medlem er 5000,- pr deltaker.
Hvis du ikke er medlem kan medlemskap tegnes ved påmelding.
Prisen inkluderer overnatting fredag-søndag med helpensjon og aktiviteter.
Drikke bestiller og gjør du opp selv.
Vi oppfordrer deltakere til å bestille transport (fly/buss) tidlig om du har
behov for dette. Du kan reise til flere forskjellige flyplasser om du flyr, både
Gardermoen, Torp og Gøteborg. Reiser du til Gardermoen går det flybuss i
retning Halden. Reiser du til Torp kan du ta buss til Sandefjord og Color Line
over til Strømstad.
Bindende påmelding snarest og senest innen 26.04.20.
Vi foretrekker påmelding via link på hjemmesiden www.momentum.nu da
dette letter vårt arbeid. Evt. på mail til info@momentum.nu
(Sender dere på mail, trenger vi samme info som i elektronisk
påmeldingsskjema.)
Du kan også ta kontakt på telefon 40 00 43 60 om du ønsker mer
informasjon. Meld deg på allerede i dag for å sikre deg plass.

Hjertelig velkommen!
Livsglad hilsen
MOMENTUM Sport og aktivitetsutvalg

Foreløpig program
Fredag 12. juni
Innsjekk er mulig fra kl 15:00 på hotellet for de som ankommer fredag.
15:00-17:30
17:30-19:00

19:30

Registrering og utstillertid i konferanseavdelingen
med kaffe/te og litt å bite i.
Velkommen til weekend
Leders 20 minutter, om Momentum og arbeidet vårt.
Hva skjer, hvor er vi?
Presentasjon av utstillere.
Uformell middag på hotellet.

Lørdag 13. juni
08:00-10:00 Frokost
10:30-13:00 Utstillertid i konferanseavdelingen
13:00-14:00 Lunsj på hotellet
14:30-16:00 Aktiviteter
17:00-18:00 Foredrag
19:00
Festmiddag på hotellet.
Søndag 14. juni
08:00-10:00 Frokost
10:00-12:00 Utstillertid i konferanseavdelingen.
12:00
Utsjekk fra rom
(om du ikke har bestilt sen utsjekk ved påmelding.)
12:00-14:00 Aktivitet/Foredrag
Programmet er foreløpig da planleggingen enda ikke er ferdig.
Det mulighet til å benytte hotellets Spa-avdeling hele helgen, kommer du tidlig
fredag, ta en tur i spa-avdeling frem til programmet starter. Reiser du sent
søndag, ta en tur i spa-avdelingen til du vil reise!

De fleste utstillerne er tilstede hele helgen for presentasjon av produkter og
spørsmål.

