
 

Årsmøte  

Julemiddag  

Lørdag 21.november 2020 

Atlantic Hotel, Sandefjord 
 

Hei alle medlemmer i  

HOG Chapter South East 

Vedlagt følger innkalling til Årsmøte på Atlantic Hotel, Sandefjord kl. 16.00, 
lørdag 21.11.2020. 

Denne gangen har vi gjort en liten endring på grunn av covid-19. Det er lagt noen 
føringer på hvor mange vi kan være i møterommet (50 pers.) og vi har årsmøtet fra 
kl.16.00 til kl.17.00  

Dette er kun for medlemmer av HOG Chapter South East 

Grunnet covid-19 må vi føre navneliste på alle som deltar. 

Påmelding til Activity, Arvid på e-post innen 04. November-20 

Mailadr: arvid.haugen@sfjbb.net 

Deretter inviteres til Julemiddag på Atlantic Hotell kl.19.00 

Her vil det bli servert enten juletallerken, lutefisk eller kokt torsk m/ Sandefjordssmør. 
Det vil bli servert 2 ganger og det vil også bli servert dessert. Så her er det bare å glede 
seg. 

Egenandelen for maten er kr 150,- for medlemmer av Chapter South East. 

For ikke medlemmer er prisen 469.- for Ribbe, 499.- for Torsk og 545,- for Lutefisk. 

Alle priser er inkl. Karamellpudding til dessert og betales til styret på stedet med vipps. 

Oppgi hvilken hovedrett du ønsker og om du ønsker dessert. 

Meld deg på til Activity, Arvid på e-post innen 04. November-20 

Mailadr: arvid.haugen@sfjbb.net 

Husk også å si fra om allergier!!! 



 

For de som ønsker overnatting. 
Alle gjester som ønsker å booke rom må ta kontakt på telefon nummer: 33 42 81 50 eller på mail: 
cc.atlantic@choice.no.  
Gjestene må henvise til bookingnummer GR006619. Prisen gjelder frem til 07.11.20, etter denne 
dato slettes rom som ikke er bekreftet med navn.  
Innsjekk er fra kl. 15:00. Dersom dere ønsker tidligere innsjekk, koster dette kr 100,- pr. time (Dette 
må avtales før ankomst) 
Utsjekk er frem til kl. 12:00. Dersom dere ønsker senere avreise, koster dette kr 100,- pr. time 
(Dette må avtales senest kvelden før avreise) 
 
Clarion Collection Hotel Atlantic er et kontantfritt hotel. Vi tar imot alle vanlige betalings- og 
kredittkort. Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål.  
 

Priser rom/frokost:   
       
Kr 1071,- per moderate rom med separate senger pr. natt (for 2 personer)    
Kr 1026,- per standard rom med enkeltseng pr natt (for 1 person)  
Kr 1071,- per standard rom med dobbeltseng pr. natt (for 1 personer)  
Kr 1251,- per standard rom med dobbeltseng pr. natt (for 2 personer) 
 
Samme pris gjelder for gjester som ønsker å komme 
fredag.                                          
                             
Pris inkluderer frokost.  
Velkommen! 

 

Mvh. 

Kurt Jensen 
Director 

H.O.G. Chapter South East 
 
Tel: +47 920 81 380 
    

  


