
 

 

 

  TILBUD/BEKREFTELSE FRA 
NOREFJELL SKI & SPA 

 
SIGDAL FRIIDRETSKLUBB 

23.08.19 



 

 
 Sigdal Friidrettsklubb 
Att.: Runolv Stegane 
N-3350 Sigdal  NORESUND, 19.02.2019 
 
 

TILBUD/BEKREFTELSE PÅ ARRANGEMENT DEN 23.08 – 25.08.19      
 
Viser til hyggelig henvendelse og takker hjerteligst for den interesse dere viser ovenfor vårt hotell på Norefjell. Vi har gleden av å gi 
følgende tilbud til deres arrangement.  
 
Vi gjør oppmerksom på at tilbudet kun er gyldig i 7 dager fra dagens dato. For å bekrefte denne bestillingen, vennligst returner signert 
tilbud/bekreftelse til oss så snart som mulig for at bestillingen skal være gyldig.  
 
Ankomst: Fredag 23.august 2019 
Avreise: Søndag 25. august 2019 
 
Antall personer: Etter avtale 
Antall rom: Etter avtale  
 
Inn- & utsjekk: Rommene vil være klare for innsjekk kl. 16.00, og utsjekk er kl. 11.00.  
 
 Fri inngang til Bøseter Bad & Trening  
 Fri innendørs parkering  
 
 Det er ikke blitt reservert  rom.  
 
Selvhushold:   
Villa Suite med plass til 8 pers. Kr. 2345,- pr natt. 
Villa mini med plass til 4 pers. Kr. 1295,- pr natt. 
 
Lintøypakker: Kr 200,-  
Utvask: Kr 400,- Villa mini 
Utvask: kr 550,- Villa suite 
 
Tilleggsdøgn (torsdag-fredag): 

Villa Minisuite, kr.900.- per leilighet per natt. 
Villa suite, kr. 1600.- per leilighet per natt.  
 

 
Dobbeltrom plass til to: Kr 1390,- pr natt inkl. frokost. 
 
  
Øvrige priser:  
 Tillegg for:  
 Idrettspris frokost:  kr 95,- 
 Idrettsbuffe, 4 pastaretter, salalt og brød ke. 205,- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Beskrivelse av romtyper: 
 
Standard enkelt/dobbeltrom: Et soverom og et bad – 20 kvm. 
 
Executive suite: To soverom og et bad – 55 kvm. Kombinert entré, kjøkken, spiseplass til 6  

 personer og stue med terrasse. Gasspeis og frittstående designbadekar. 
 

    
 
Villa minisuite: Leilighet – 35 kvm. To soverom og ett bad, kjøkken, spiseplass til 4  
 personer og stue med terrasse. 
 
Villa suite:  Leilighet – 70 kvm. Tre soverom, ett fullt utstyrt bad samt ett separat toalett. Kjøkken med 

spisebord til åtte. Stue med terrasse. 
 

    
 
 
 

BETINGELSER FOR ARRANGEMENT: 
 

Firma:  Nedre Sigdal Idrettsforening    Telefon:  +47 91769110 
Kontakt: Runolv Stegane     Ankomst: 23.08.19 
Hotellets referanse: WG 
 

 
1. Prisavtalens gyldighet 

De avtalte priser er bindende for begge parter. Norefjell Ski & Spa forbeholder seg retten til å justere prisene som følge av 
endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor hotellets kontroll. Dette gjelder også hvis 
gruppen reduseres med mer enn 25% av opprinnelig antall. 
 

2. Avbestilling/endring av antall deltakere, overnattingsrom og andre varer og tjenester 
Alle avbestillinger og endringer av bestillingen skal meddeles Norefjell Ski & Spa skriftlig for å være gyldig. 

 Kun 1 av de oppgitte fristene kan benyttes. 
 
 



 

 
Arrangement med 0 – 60 deltakere 

Dager før ankomst Hvor mye av det kontraktsfestede arrangementet kan annulleres vederlagsfritt 

Inntil 30 dager Hele arrangementet* og evt. innbetalt forskudd tilbakebetales 

(eller) inntil 14 dager Opptil 50% 

(eller) inntil 7 dager  Opptil 25% 

(eller) inntil 5 dager Opptil 10% 

(eller) inntil 3 dager Opptil 5% 

 
 
NB! Ved avbestilling/endring utover nevnte frister, belastes arrangøren med 100 % av opprinnelig pris på hele arrangementet. Avtalte 
pakkepriser er enhetspriser og kan ikke deles eller forandres i forkant, under eller etter oppholdet. Kansellering av rom, møterom, 
grupperom eller pakker etter siste avbestillingsfrist før ankomst, belastes i sin helhet til opprinnelig pris.  
 
3. Betaling og faktura 

Alle arrangementer under kr. 30 000,- må betales i sin helhet ved utsjekk, eller på forskudd innen 14 dager før ankomst.  
Kreditt gis kun på forespørsel og da til arrangementer med verdi over kr. 30 000,-  
Kreditt forbeholder kredittgodkjenning. For arrangementer over kr. 50 000,- forhåndsbetales 50 % av arrangementet innen 
14 dager før ankomst, med mindre annet er avtalt. 
 
For kredittgodkjenning bes firma sende fakturabekreftelse på mail med firmanavn, fakturadresse, organisasjonsnummer, hva 
det ønskes faktura på (arrangement, dato, antall overnattinger osv.), kontaktperson og referanse. 
Vi gjør oppmerksom på at det påløper fakturagebyr på kr. 100,-. 
Ved for sen betaling påløper renter i henhold til gjeldende morarentelov. 
 
Arrangøren må informere deltakerne om hva som er inkludert i bestillingen og hva den enkelte skal betale. 
Det blir opprettet egen regning for hver enkelt deltager for ytelser som ikke er inkludert i pristilbudet. Nedre Sigdal 
Idrettsforening  er ansvarlig for alle ikke oppgjorte deltagerregninger. 
 
Norefjell Ski & Spa er et kontantfritt hotell. Vi tar betaling med kort og firmakunder som har avtale kan få tilsendt faktura i 
henhold til deres avtale. Å velge et kontantfritt miljø er en avgjørelse vi har tatt for å kunne tilby våre ansatte et tryggere 
arbeidsmiljø.  

 
4. Navneliste/kursprogram 

Alfabetisk navneliste med individuelle epostadresser og evt. kursprogram skal sendes Norefjell Ski & Spa senest 3 uker før 
ankomst for arrangement over 100 deltakere, under 100 deltakere senest 2 uker før ankomst. 

 
5. Samarbeid med UNICEF 

Som en del av Nordic Choice Hotels samarbeider vi med UNICEF og ønsker å oppfordre våre gjester til å støtte våre prosjekt 
slik at vi kan hjelpe flere barn utsatt for menneskehandel. Samarbeidet heter Sweet Dreams. 
Les gjerne mer om prosjektet på www.nordicchoicehotels.no/samfunnsansvar  
 

 Velg et alternativ (valgfritt) for å hjelpe oss å bidra med dette viktige arbeidet: 
   Alt. 1. Vi vil å bidra med kr 10 ekstra per person som legges på fellesregningen. 
   Alt. 2.  (gjelder kun arrangement over 2 netter) Vi vil bidra med kr 10  per person ved å stå over hotellets stay over                       
 vask, dvs. oppredning av seng, tømming av  søppel og rene håndklær.  
 
6. Ansvar for skade 

Nedre Sigdal Idrettsforening står ansvarlig for skade som påføres bedriften som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden 
av deltagerne. 
 

7. Force Majeure 
Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll – for eksempel streik, lockout, brann etc., som gjør det umulig å oppfylle 
forpliktelsene i denne avtale – gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar. 
 
 



 

8. Bekreftelse 
Nedre Sigdal Idrettsforening aksepterer ovenstående betingelser og innholdet i medfølgende bekreftelse. 
For å bekrefte bestillingen, signeres dokumentet elektronisk her 
 
 

Sted, SOLUMSMOEN Dato,       
 
 
 

Signatur, Runolv Stegane 
 
  



 

NOREFJELL SKI & SPA 
 
Hotellet er lokalisert på Bøseter, 815 moh., ca. 1 time og 30 min. fra Oslo og 1 time og 40 min. fra Gardermoen.  
 

 Totalt 405 boenheter fordelt på 244 rom på hotellet og 161 leiligheter i landsbyen 

 14 møterom med makskapasitet til 750 personer i kino, 450 i klasserom og 500 på runde bord/bankett 

 Aktivitetsavdeling som tilbyr morsomme og lagbyggende aktiviteter  

 Restaurant  

 Pizzeria (åpen deler av året) 

 Lobbybar (med pianist deler av året) 

 Nattklubb Bar52. Fri adgang og 20 års aldersgrense. Åpen fredag og lørdag under julebord- og vintersesong. Lokalet kan også 

leies eksklusivt utenom ordinær åpningstid 

 Spa avdeling med et bredt utvalg av behandlinger 

 Velvære Spa med champagne- og boblebad inne og ute, varm og kald kulp, fotbad og badstuer 

 16 meter høy klatrevegg  

 Bøseter Bad & Trening (fri adgang)  

 Fri parkering innendørs 

 Trådløst nettverk (gratis) 

 Røykfritt hotell 

 Ski in/ski out 

 Strand med volleyball og bademuligheter 

 

 
 

   
 

Jakten på gode opplevelser 

 

 


