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        Generalforsamling 2009 
 
 
Vi i Oppland Brannbefalslag ønsker Dere velkommen til Oppland og 

Lillehammer i tiden 5-7 juni. Vi håper dere setter av disse 
dagene til en faglig givende helg og til dere ledsagere en 
spennende helg på Lillehammer.  

 
Lillehammer ligger i nordenden av Mjøsa som er Norges største 

innsjø. En typisk turistkommune både sommer og vinter. 
Området er Norges vintersportssted nummer 1, og har til vanlig 
i overkant av 26 000 innbyggere. Dette oppimot dobler seg i 
høysesongen.  Lillehammer ble verdenskjent i forbindelse med 
de 17. olympiske Vinterleker i 1994.  Hvem husker vel ikke  

      ”The best games ever”. 
 
Vi skal bo på Radisson SAS Lillehammer Hotell som ligger i en stor 

privat park på 37 000 m2, 600m fra sentrum og 900 m fra 
jernbanestasjon. Selv om hotellet kun ligger et steinkast fra 
sentrum ligger det i landlige omgivelser.  Hotellet har 303 rom 
og har plass til ca. 600 gjester. Eget Fitnes - senter og 
svømmebasseng finnes på hotellet.  

 
NBLF har utarbeidet et spennende program for fagkonferansen noe 

som gjør at dere bør komme til Oppland og Lillehammer denne 
helgen Vi får blant annet besøk av Justisdepartementet, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og 
Direktoratet for nødkommunikasjon. 

 
For ledsagerne våre er Lillehammer verd et besøk. Vi har lagt opp til 

et forhåpentligvis spennende program for dere disse dagene. 
Dere vil få høre historien om byen, besøke noen spennende 
attraksjoner og rusle en tur langs idylliske Mesnaelva som er en 
perle i seg selv. 

 
Oppland Brannbefalslag får besøk av mange firmaer/utstillere disse 

dagene som skal presentere seg og sine produkter. Disse 
firmaene er gode bidragsytere og det er viktig at de blir godt 
besøkt. 

 
Nok en gang hold av denne første helgen i juni. Meld dere på og 

velkommen til Oppland Brannbefalslag og til Lillehammer 
 

   



Fagseminar     
Dato: Kl: Tema Foreleser Eventuelle 

forandringer 
vil komme her 

Fredag 5. juni    
09.00 – 10.00 Registrering OBL  
10.00 – 1015 Åpning og velkommen v/leder NBLF, 

Ordfører og Leder 
OBL 

 

10.15 – 10.45 Presentasjon av utstillere v/møteleder  
10.45 – 11.30 Foredrag – ny stortingsmelding Justisministeren 

v/statssekretær Terje 
Moland Pedersen 

 

11.30 – 12.00 Pause/besøke utstillere   
12.00 – 12.30 Felles nødnummer  Finn Mørch 

Andersen, Justisdep. 
 

12.30 – 13.00 Nytt fra DSB DSB  
13.00 – 14.30 Lunsj og besøke utstillere   
14.30 – 15.00 Nytt fra DSB fortsetter DSB  
15.00 – 15.30 First Respons – erfaringer fra Finland Peter Johanson  
15.30 – 16.00 Pause/besøke utstillere   
16.00 – 16.45 NBLF informerer om aktuelle saker 

(eldreprosjektet, savnet røykdykker, 
medlem i nasjonal redningsråd, m.m.). 

Norsk Brannbefals 
landsforbund 

 

16.45 – 17.00 Oppsummering og avslutning dag 1 Møteleder fra OBL  
Lørdag 6. juni Besøk gjerne utstillere før 

programmet starter.  
  

09.00 – 09.45 EIS – prinsipper og bruksområder, 
veiledning og opplæring 

Guttorm Liebe og 
Dag Botnen 

 

09.45 – 10.30 Større hendelser – erfaringer fra 
skogbrannene i Froland og Råde 

Ove Frigstad  

10.30 – 11.00 Pause/besøke utstillere   
11.00 – 11.45 Øvelse Bergensbanen Oslo Brann og 

Redningsetat 
 

11.45 – 12.00 Oppsummering og avslutning av 
konferansedelen 

Møteleder fra OBL 
og leder NBLF 

 

12.00 – 13.30 Lunsj og besøke utstillere   
13.30 – 15.30 Generalforsamling NBLF/OBL  

 



 
Vi gjør oppmerksom på at det kan komme små endringer i programmet 

Ledsagerprogram 
 
 
 
 
Ledsagerprogram fredag 
• Kl. 10.00  

Ledsagere møter utenfor hotellet. Vi er klare for å besøke byen 
både pr. buss og til fots. Nå skal vi bli bedre kjent med 
historien, byen og folket med kåsør og kjentmann Jan Vidar Lie 
Pedersen 

• Kl. 11.30 
Nå skal byen gjøres, et yrende liv i gågata med mange 
spennende butikker som venter! Rabattkort deles ut 

• Kl. 13.00 
Vi møtes i Lillehammer Bryggeri til lunsj og får smaksprøver av 
alle ølsorter som lages der. Etter en deilig lunsj vil vi få høre om 
historien rundt Lillehammer Bryggeri og litt av hva som skjuler 
seg i det nye mikro bryggeriet. 

• Kl. 14.30 
Avreise tilbake til hotellet via hoppanleggene. Her kan man 
enten bli med bussen ned igjen til hotellet eller vandre langs 
idylliske Mesnaelva ned til hotellet.  

       (Det siste anbefales. Husk gode sko)   
        
 
 
 
Ledsagerprogram lørdag 
• Kl. 09.30 

Ledsagere møtes utenfor hotellet. I dag skal vi besøke 
Maihaugen med egen omviser.  Etter at dette er unnagjort er det 
lunsj på hotellet ca. kl. 12.00. 

• Etter lunsj er resten av dagen satt av til egendisposisjon. Det vil 
stå minibuss utenfor hotellet hvis noen ønsker å bli fraktet ned 
til sentrum eller til kjøpesenter. 



  
  

Priser 
 

Pris pr. deltaker som skal bo på hotellet: 

Enkeltrom  kr.  3100,- (fra fredag til lørdag) 
Dobbeltrom  kr.  4300,- (deltager/ledsager) (fra fredag til lørdag) 
Dekker Helpensjon, seminar og arrangement fredag kveld 
 

Enkeltrom  kr.  4500,- (fra fredag til søndag) 
Dobbeltrom  kr.  7200,- (deltager/ledsager) (fra fredag til søndag) 
Dekker Helpensjon, seminar, arrangement fredag kveld og festmiddag lørdag 
 
Vi gjør oppmerksom på at de som ønsker å bo i dobbeltrom selv må oppgi 
vedkommendes navn ved påmelding. 
 
For de som kommer torsdag er det et tillegg i prisen på kr.   965,- for enkeltværelse 
                                                                                               kr. 1200,- for dobbeltværelse 
 
Dagens middag kan hver enkelt kjøpe på hotellet selv til spesialpris for kr. 315,- pr. 
pers. Eventuell middag torsdag gjøres opp direkte med hotellet selv.  
 
 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at ledsagerprogrammet er inkludert i prisen.  
 
 
 
Pris pr. deltaker for de som ikke skal bo på hotellet:  

 
Da er tilbudet såkalt ”dagpakke”, og prisen pr. deltaker for denne er kr. 2 500,- og 
dekker: 
Kursavgift, kaffe i pausene og lunsj fredag og lørdag.  
 
I tillegg kan dere være med på: 
Arrangement (fredag kveld) kr.   520,- 
Festmiddag (lørdag kveld) kr. 1050,- 
 
For ledsager gjelder samme priser  
 
 
Fyll ut og send påmeldingsskjema på neste side 
Ev spørsmål kan rettes til Knut Birger Bakken på 61 05 09 02/97 07 44 80 
 
Påmelding og betaling innen 30.04.09. Betaling til kto. nr 7220 20 38248  
mrk. Generalforsamling 2009. 



 
 
  

PÅMELDINGSSLIPP 
 

Fagseminar og Generalforsamling 05. – 07. juni 2009 – Lillehammer 
 
 
Deltakerens navn:                   Adresse:      
 
Postnr, og sted:         Tlf.nr:      
 
Faktura navn og adresse:           
 
             
 
Konferansedeltager som skal bo på hotellet:  
 
        Enkeltrom        Dobbeltrom                        
 
Navn på den du avtalt å del rom med:         
 
        Ledsager     Navn på ledsager:                          
 
Kursdeltaker: Ankomst dato:      Avreise dato:     
 
Ledsager: Ankomst dato:       Avreise dato:                                    
 
 
 
 
         Kursdeltaker skal ikke bo på hotellet, dagpakketilbud kr. 2 500,-  
 
Deltagelse på ”fredag kveld”              Ja   Nei   
Tillegg kr. 520,- pr. pers 
 
Deltagelse på festmiddag lørdag:   Ja  Nei 
Tillegg kr. 1050,- pr. pers 
 
Skal ledsager delta  ”fredag kveld”                 Ja    Nei   
Tillegg kr. 520,- pr. pers 
 
Skal ledsager delta på festmiddag lørdag:   Ja  Nei 
Tillegg kr. 1050,- pr. pers 
 
 
Påmelding sendes; 
Oppland Brannbefalslag v/Knut Birger Bakken, Gjørtlervegen 21, 2618 
Lillehammer. Telefax: 61 25 88 13 
Kan også sendes på e-post til: knubakke@lillehammer.kommune.no  


