FJELLKONFERANSEN 2017
Tynset 7.-9. juni
Onsdag 7.6
Ankomst og innsjekking på Savalen Fjellhotell.
Felles middag for de som ønsker.

Torsdag 8.6
Tema del 1: Fjellsatsinga
Sted:

Savalen Fjellhotell

Tidspunkt:

0830-1130

Foredrag:

Åpning av konferansen
Offentliggjøring av tildeling av midler for 2017; tema «Fremtidens byggeløsninger
fjellet», ved Even Alexander Hagen, fylkesordfører Oppland
Presentasjon av 2-3 av prosjektene fra fjellsatsinga

Transport

Det blir litt tid å ordne seg for resten av dagen/kvelden, før felles buss ned til Tynset
for del 2. Retur med buss på kvelden etter middagen.

Tema del 2: Norsk Spekematfestival sin fagdag "hvilken betydning
har fokus på dyrevelferd og mathelse for norsk reiseliv?"
Sted:

Kulturhuset på Tynset

Tidspunkt

1200-1700, start med lunsj kl. 1200

Foredrag:

Med spennende foredragsholdere og aktuelle debatter skal vi ta for oss norsk mat- i
lys av landbrukets utvikling, politikernes føringer, trender og forbrukernes ønsker.
Mer detaljer om programmet blir om kort tid tilgjengelig på Norsk Spekematfestival
sine nettsider.

Middag:

Kvelden avsluttes med en festaften med tema «Smaken av fjellet»

Transport

Til hotellet med buss fra Tynset til Savalen etter middagen.

Fredag 9.6.
Tema del 3: Rådsmøte Fjellnettverket
Samling for mat og opplevelsesnettverket
Sted:

Aumliveien 4C, Tynset (Regionrådet for Fjellregionen)

Tidspunkt

0900-1200(1300)

Lunsj

Konferansen avsluttes med lunsj, kulturelt innslag og lansering av manifest for mat og
opplevelser i fjellområda i teltet i sentrum.

PRAKTISK INFORMASJON
PRISER OG FAKTURERING
Deltakelse på hele konferansen med ankomst 7. og avreise 9. og med enkeltrom koster kr. 4100
Informasjon om fakturaadresse sendes med påmelding. Dersom du ikke vil ha full pakke gir du
Detaljer om dette når du melder deg på.
Overnatting med frokost pr. person i dobbeltrom pr. døgn
Overnatting med frokost pr. person i enkeltrom pr. døgn
Aftensbuffet med varme og kalde retter og dessert den 7.
Felleskostnader (dagpakke 8. og 9.og buss)
Fagkonferanse inkl. lunsj 8. juni
Festmiddag på Tynset.

645
825
360
500
900
690

OM SAVALEN
Savalen SPA og velværebasseng
Savalen fjellhotell har et av Norges flotteste spa-anlegg med fantastisk utsikt over Savalsjøen. Det er
fri inngang til velværebassenget. Det er klorfritt vann som holder 32-38 grader. I velværebassenget er
det bla. Boblesenger, boblebad, fossefall, dampgrotte og skotsk dusj. I tillegg er det egen bar i
bassenget. Eventuelle behandlinger kommer i tillegg. Spamenyen finner dere på
nettsida Salvalen.no. Behandlinger bør bestilles på forhånd.
Dans
Det er dans og åpen bar med alle rettigheter i hotellets festsal, Kobbersalen.
Veien til Savalen
http://www.savalen.no/veien-til-savalen/

