
Oppland Brannbefalslag www.g2019.no

 

Velkommen til Generalforsamling på Gjøvik. 
Oppland Brannbefalslag er arrangør av Generalforsamling 2019 

for Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF), 24.-26. mai. 
 

Velkommen til Gjøvik 24 til 26 mai

www.g2019.no www.nblf.no Gjøvik Olympiske Fjellhall

Vi har gleden av å invitere til Generalforsamling 2019 og til tidenes 
Brann- og Redningsmesse i Gjøvik Olympiske Fjellhall, verdens 
største publikumshall i fjell. Med disse fasiliteter og rammer, blir det 
en fantastisk plattform for Generalforsamling 2019. 

Oppland Brannbefalslag legger opp til en fantastisk langhelg på 
Gjøvik, med et rikt og interessant fagprogram. Se fagprogram 
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www.g2019.no www.nblf.no Gjøvik Olympiske Fjellhall

Mye av fagprogrammet skal foregå som workshops (praktiske demonstrasjoner). 
Workshops vil foregå parallelt med vårt offisielle program, og miniseminarer på 
ulike plasser i fjellhallen. 
Dette gir en mulighet til at alle deltakere på Generalforsamlingen kan velge 
aktiviteter innenfor eget interessefelt. 
Våre utstillingsfasiliteter gir unike muligheter, som vi ikke har sett tidligere; som 
svømmehall, klatrevegg, og et stort innendørs areal som tillater at alle kan være 
innendørs, og vi unngår å være avhengig av vær og vind. 
Det er lagt opp til et spennende og innholdsrikt ledsagerprogram, der vi vil vise noe 
av det regionen er stolt av. 
Følg med på www.g2019.no der vi vil holde dere oppdatert på program for møtet, 
utstillere og ledsagere. 
Ikke vent med å melde dere på, først til mølla. Siste frist er 20 mars 

Som avslutning av Generalforsamlingen, vil vi arrangere en festmiddag i 
spektakulære omgivelser i Fjellhaven.  I tillegg til god mat og godt drikke, har vi 
invitert noen av våre lokale artister, kjent fra Sommerslagere, The Voice, og Beat 
for Beat, til å lage gode stemning. 

Påmelding/booking: ann.kristin.sandberg@choice.no 
Se video : Quality Hotel Strand Gjøvik 

Velkommen til Gjøvik 24 til 26 mai 

Hotel med frokost, lunsjpakke, grillbuffet og festmiddag Deltager Ledsager

Full pakke, torsdag til søndag i dobbeltrom pr person kr 4750 kr 3950

Full pakke, torsdag til søndag i enkeltrom pr person kr 5575 kr 4775

Full pakke, fredag til søndag i dobbeltrom pr person kr 4000 kr 2785

Full pakke, fredag til søndag i enkeltrom pr person kr 4500 kr 3700
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