Stavanger, 29. mai 2015

INVITASJON
Vi har gleden av å invitere deg til å være med som dommer på NM Veteran i
Stavanger 23. - 25. oktober 2015.
Totalt inviterer vi 40 dommerpar til å dømme ca. 500 kamper. Vi håper at flest
mulig av dere som pleier å dømme under Veteran NM, har lyst og anledning til
å delta også i år.
Kampene starter fredag kl 12:00, og vi planlegger å være ferdig med siste finale
søndag kl 18:00. Alle dommere må sette av tid til å dømme fra første kamp
fredag og ut dagen søndag.
Dersom du ønsker melde deg på som dommer under NM Veteran 2015, gjøres
det ved å sende inn vedlagte registreringsskjema innen 31. juli 2015. Eventuelt
enkeltromstillegg eller ekstra overnatting fra torsdag til fredag faktureres i
midten av september med 14 dagers betalingsfrist.
Alle dommerne får gratis adgang til ”Bli-kjent-fest” på De Røde Sjøhus fredag
og til lørdagens bankett på Clarion Energy Hotel.
Kompensasjon og vilkår for øvrig fremgår av tabellen på neste side.
Alle som ønsker å melde seg på som dommere, må fylle ut vedlagte skjema,
fullstendig og nøyaktig, og returnere det til nhf.rsvn@handball.no innen 31. juli
2015. Dersom du velger kompensasjon i henhold til alternativ 2, må du fylle ut
feltet for kontonummer. Dommerhonorar vil bli utbetalt til oppgitt
kontonummer etter at arrangementet er avsluttet.
Dersom dere kommer med fly, anbefaler vi Sportspris med SAS Bruk gjerne
CMP-kode 094.

Ytterligere informasjon om Veteran NM i Stavanger finner du på
www.handball.no. Spørsmål kan rettes til Jan Kåre Jakobsen på e-post
jankare.jakobsen@handball.no eller tlf 995 75 322.

Med vennlig hilsen
NHF Region Sør Vest
Turid Øverland (sign)
Prosjektleder

Jan Kåre Jakobsen (sign)
Dommerkontakt

Alt 1

Alt 2

Overnatting

Honorar

Reise

Festligheter

Interntransport

Matpenger

Gratis i dobbeltrom fra fredag
til søndag.
Alternativer:
Enkeltrom fre-søn kr 850
Enkeltrom tors-søn kr 1.875
Dobbeltrom tors-søn kr 575
Oppgitte priser gjelder pr.
person.

Det utbetales
ikke honorar.

Den enkelte er
selv praktisk og
økonomisk
ansvarlig for
reise til og fra
Stavanger
Idrettshall.

Gratis inngang på BliKjent-Fest fredag og
Bankett lørdag

Kilometergodtgjørelse etter
Statens satser for kjøring
mellom hallene. Beregnes med
utgangspunkt i Stavanger
Idrettshall.

Det utbetales
matpenger med kr
100 pr dag for fredag
og lørdag.

Den enkelte er selv ansvarlig
for overnatting.

Kr 80 pr
kamp pr
dommer.

Alternativt fri tilgang til
shuttelbussene.

Dommerpåmelding NM Veteran 2015

□ Ja, jeg vil være dommer under NM Veteran 2015 i Stavanger (sett kryss).
Navn
Postadresse
Postnr

Poststed

Tlf

E-post

Klubb
Makker
Ankomst

Dag

Klokke

Flightnr*

Avreise

Dag

Klokke

Flightnr*
* Fylles ut for de som kommer med fly

□ Jeg velger alternativ 1 (ref oversikt på side 2) og ønsker overnatting
Dobbeltrom fredag-søndag

0 kr

Enkeltrom fredag - søndag

850 kr

Enkeltrom torsdag – søndag
Dobbeltrom torsdag – søndag
Pris pr person
Ønsker å dele rom med (oppgi navn)

1.875 kr
575 kr

□ Jeg velger alternativ 2 og oppgir kontonummer for utbetaling av
dommerhonorar
Kontonummer for utbetaling av
honorar (gjelder de som har valgt alt 2)
Eventuelle kommentarer

Påmelding sendes til nhf.rsvn@handball.no innen 31. juli 2015

