
NOF-treff i Lofoten 23-25/5-2014 

NOF Lofoten lokallag har vedtatt at årsmøtet i år vil bli arrangert på Statles Rorbusenter i 

Mortsund i Vestvågøy kommune. Her ligger et moderne rorbuanlegg som vi har fått et godt 

tilbud fra med hensyn til overnatting og middag. Se http://2012.gerspach.net hvordan anlegget 

ser ut (kategori B og C). 

 

Vi tilbyr følgende tre overnattingsvarianter (antall senger til disse prisene er begrenset):  

1) Overnatting i enerom med frokost til 700 kr per person per natt. Eget bad. 

2) Overnatting i dobbeltrom med frokost til 400 kr per person per natt. Eget bad. 

Begge disse variantene gjelder overnatting i rorbuer med 3 (noen med 2) soverom. Dette betyr 

felles oppholdsrom og kjøkkenavdeling, men alle rommene har altså eget bad. 

  

3) For de som ønsker mere privatliv kan vi tilby egen rorbu med plass til to personer 

til 1000 per natt, men her er ikke frokost inkludert. Disse buene ligger også et 

stykke (noen 100 meter) fra de andre buene.  

 

Vi kommer med mere informasjon etter hvert, men her nevnes at på lørdag planlegges en 

felles lunsj på Leknes. Denne spanderer NOF Lofoten lokallag. Om kvelden, etter årsmøtet, 

blir det middagsbuffet på rorbusenteret. Denne koster 250 kr per person. Drikke kommer i 

tillegg. 

 

Overnatting bestilles via Harald Våge = på denne e-posten = nof.lofoten@gmail.com  (Mob. 

41 27 48 65). Jeg svarer også på spørsmål (jeg er borte 4-12/2). 

Frist: 
- Bestilling av overnatting må gjøres før påske (12. april).  

 

Betaling for mat og overnatting gjøres på rorbusenteret. 

 

Gi beskjed hvem dere vil/ikke vil dele rorbu med. Dersom dere ikke oppgir noe ønske, vil jeg 

plassere dere mer eller mindre tilfeldig.  

 

NB1: Gi beskjed dersom dere IKKE ønsker å være med på felles måltider 

på lørdag. 

 

Det er selvsagt mulig å delta på NOF-treffet uten å overnatte på anlegget, men da må jeg ha 

beskjed om dere vil være med på felles måltider på lørdag. Regner med at mange fra Lofoten 

lokallag havner i denne kategorien.  

- Påmeldingsfrist til felles måltider er fredag 16/5. 

 

Hilsen 

Harald Våge 

Styremedlem/NOF Lofoten lokallaget 
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