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Nordisk Mesterskap 2019 for politihunder 
Holmenkollen, Oslo

Oslo Politi´s Tjenestehundklubb (OPTK) har på vegne av Nordisk Polishundunion og Norsk 
Politihundelag gleden av å invitere til Nordisk mesterskap for politihunder i Holmenkollen Skiarena 
20.- 22.mai 2019.

Oppmøtested: Scandic Holmenkollen Park Hotell, Kongeveien 26, 0787 
Oslo. 

Innkvartering: Overnatting vil være i enkelt- eller dobbeltrom på Scandic 
Holmenkollen Park fra mandag 20.mai til torsdag 23.mai

I prisen er det inkludert frokost ved hotellet alle dager, lunsj 
tirsdag og onsdag, middag mandag, kamerataften tirsdag og 
bankett onsdag

Pr. person i enkeltrom 5200,- NOK
Pr. person i dobbeltrom 4000,- NOK

Dersom det ønskes overnatting fra søndag 19.mai bes det 
om at dette oppgis i påmeldingen. Det vil komme et tillegg i 
prisen på 1200,- NOK pr enkelt rom og 1500,- NOK pr 
dobbeltrom.

Det er tillatt med hund på rommet mot et tillegg 200,- NOK pr 
rom.

Det er reservert et begrenset antall rom til mesterskapet, og 
det kan bli satt en grense på 15 rom per land dersom 
pågangen er stor.

Åpning og program: Nærmere informasjon om oppmøte og åpningsseremoni vil bli 
sendt deltakerene når mesterskapet nærmer seg.

Påmelding: Bindende påmelding sendes til Tove M Håland 
(tove.haland@politiet.no) senest 1. april 2019. 

Bruk vedlagte skjema for påmelding, alle felter må 
fylles ut 



Betaling: Innbetaling til kontonr. 1506.05.21856 

 Betaling fra utlandet
IBAN-kontonummer: NO3515060521856
BIC (SWIFT): DNBANOKKXX
DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

innen 1.april 2019 

NB: påmeldingsavgiften blir ikke refundert etter 
innbetalingsfristen.

Spørsmål: Kan rettes til Tove M Håland på tlf (+47) 45 63 67 08 eller e-
post: tove.haland@politiet.no.

Diverse: Det vil bli tatt video og foto under mesterskapet som vil bli 
publisert i sosiale medier (Facebook, Instagram og 
politihunden.no) Dersom noen ønsker å reservere seg mot 
fotografering og/eller publisering bes det om å gi beskjed til 
arrangøren v/ Tove M Håland senest søndag 19.mai

Dersom noen har allergier i forhold til måltider bes det om å gi 
arrangøren v/Tove M Håland beskjed senest søndag 19.mai
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