Interski 2023 i Levi, Finland
Informasjon nummer 2
Interski 2023 arrangeres i Levi 26-31mars, og DNS håper på å kunne stille med mange
deltagere, gjennomføre workshops innenfor både alpint, telemark, snowboard, freestyle og
nordisk, og selvsagt delta på åpningsseremoni, kongressaktiviteter og kvelds-show.
Mer foreløpig info om Levi og Interski på https://interski2023.com

Deltagelse
Vi legger nå ut interesse for deltagelse på DNS web sider. Dette gjelder både generell
interesse for deltagelse samt deltagelse i Demoteam. Vi inviterer også til å bidra i prosjektet
for de som har lyst til det.
Det legges opp til at vi alle kan bo på samme hotell som ligger i sentrum med kort avstand til
heiser og bakker. Forslagsvis hotell Hullo Poro. Det vil for øvrig også være mulighet for å bo i
leiligheter for 5-9 personer. Pre-Booking er ikke åpnet enda, men vi regner med det vil åpnes
for dette før ferien.
Priser for opphold og kongressdeltagelse:
Hotell Dobbeltrom pr pers: kr 12.000,- inkl frokost
Hotell Trippelrom pr pers. kr 10.900,- inkl frokost
Hotell Enkeltrom pr pers: kr 16.500,- inkl frokost
Leilighet pr pers: kr 8700,- (frokost ikke inkludert)
Inkluderer 7 netter (25.3-1.4), heiskort i 6 dager, transport Levi-Kittelä t/R samt
kongressdeltagelse.
Middag og lunsj kommer i tillegg, og det kan kjøpes både middag og lunsjpakke for kr.
1920/840 pr pers.
Reise:
Fly Oslo-Helsinki- Kittelä t/r: ca 3500-4000,- Andre alternativer undersøkes. Det er pt ikke
bestemt om det skal gjøres felles reisebestilling, eller om hver enkelt bestiller selv.
Uniform
DNS Interski uniform vil ligge på rundt kr. 2000,Samlet pris blir da fra kr 14.700 til kr 22.500 pr person avhengig av boalternativ.

50% av innbetaling (opphold og deltagelse) forventes å gjøres til Interski 2023
i løpet av høsten 2022. Siste 50% av innbetaling forventes å gjøres i løpet av januar 2023. Vi
vil i denne sammenheng legge opp til 3 delinnbetalinger (inkl uniform) :
25% pr 01.09.2022
25% pr 15.11.2022
50% pr 15.01.2023
Pris for reise betales når dette er booket.
DNS kommer tilbake med mer informasjon vedr Interski 2023 fremover. Dette legges ut på
DNS-webben samt at det vil inviteres til teams-møter etter hvert som mer konkret info
foreligger.

Nedenfor ser dere bilde av det sentrale Interski- området i Levi.
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Interski-komiteeen :

Bjørn Ove Larsen
Knut Teigen
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Arne Sandvik
Anne Gro Trygsland

Leder av komiteen og ansvar for kontakten mellom DNS og InterSki
Ansvar for kontakten mellom komiteen og UK
UK som har faglig ansvar for Demoteam og andre bidrag
Reise og opphold og lokal kontaktansvarlig
Påmelding og kommunikasjon til medlemmene
Sponsoransvarlig
Sosiale medier og digital markedsføring

