
InvItasjon tIl golfsamlIng på 
stIklestad 25.-27. sept 2020 

 
Inntrøndelag Parkinsonforening  

(IPF) i samarbeid med Stiklestad 

Golfklubb (SGK) og Scandic 

Stiklestad Hotel inviterer alle 

golfinteresserte medlemmer i 

Norges Parkinsonforbund NPF til 

samling 25-27. september i år. Vi 

gjentar suksessen fra mai 2018! 

DU trenger ingen forkunnskaper eller 

utstyr, bare lyst til å prøve! 

Og du må gjerne ta med deg ledsager og golfvenner selv om de 

ikke er medlemmer i NPF. De kan jo fort bli medlemmer, etterpå… 

PROGRAM: 

Vi skal møtes på Scandic Stiklestad Hotel fredag ettermiddag 25. 

september til felles middag og sosialt samvær, og med muligheter til å ta 

Stiklestad Golfklubb sin fantastiske bane i nærmere øyesyn. 

Lørdag 26. september etter en bedre frokost drar vi til Trones og 

Stiklestad Golfklubb sitt anlegg, der vi får litt instruksjon, øvelser og kan 

spille de første 9 hull på en av landets aller beste baner. Trenger du 

golfbil, så har vi det også. Lunsj serveres i klubbhuset eller utenfor. 

Om kvelden byr vi på en fantastisk festmiddag i langhuset på garden 

Stiklastadir. Pga koronarestriksjonene får vi ikke buffet som vanlig, men 

blir servert ved bordene. I tillegg blir det drikkevarer og underholdning og 

historiefortelling over en lav sko. Tema for denne pakken er året 1030.  

Søndag 27. september drar vi til banen igjen etter frokost for mer 

instruksjon, øvelser og spill på banen, denne gangen Hull 10-18, slik at vi 

i løpet av samlinga får spilt hele vår fantastisk flotte bane. Lunsj serveres i 

klubbhuset eller utenfor. Samlinga avsluttes etter lunsjen. 



Bildemontasjen ovenfor viser langhuset på garden Stiklastadir 

samt et stemningsbilde fra et gilde inne i huset. Her skal vi ha 

festmiddagen vår lørdag kveld. Ramme for festen er: 

“Gilde på Stiklastadir” med besøk fra Island 

Hallgjerd er husfrue på gården Stiklastadir og står klar med 

åpne armer for gode venner som kommer på besøk! Med 

vikingkapper og en bugnende meny med den tids matretter 

som serveres ved bordene, øl og vin (med og uten alkohol) er 

kvelden skapt for trivelig lag i en fantastisk atmosfære. 

Islendingen Illuge som er på besøk er imidlertid ikke helt enig i 

alt som skjer i Trøndelag….. 

Varighet ca 2-4 timer. Dette er en unik opplevelse som gir en 

humoristisk og kunnskapsrik ramme for selskapet. Et minne for 

livet. 



PRISER: 

Middag fredag i restaurant Skalden:                     kr 325 

Hotellpakke per døgn: 

Gjestespillere – dvs. ikke medlemmer av Stiklestad Golfklubb: 

Rom/frokost inkl. greenfee -pr. person i dbl.rom:    kr  875 

Rom/frokost uten greenfee  pr. person i dbl.rom:  kr  575 

Rom/frokost inkl. greenfee- pr. person i enk.rom: kr 1200 

Medlemmer av Inntrøndelag PF/Stiklestad Golfklubb:  

 Rom/frokost          pr. person i dbl.rom:      kr 575 

            Pr. person i enk.rom:  kr 900 

Lunsj lørdag og søndag: kr 150 per dag. 

Festmiddag lørdag 26. sept:  

Kr. 1395.- pr. person inkl. drikke til middagen (øl/vin) 

 

Vi sponser medlemmer av Inntrøndelag PF med kr 400 på 

festmiddagen, tilsvarende medlemskontingenten i NPF 2020. 

NB. For å få disse gunstige prisene har Inntrøndelag PF (IPF) inngått 

avtale med Scandic Stiklestad Hotel om at hotellet sender oss en 

samlefaktura for alle deltakerne i etterkant. Dette betyr at IPF må kreve 

inn betaling fra dere som deltar på samlinga. Noe av dette må vi 

dessverre ha som depositum på forskudd. Innbetalt depositum kr 500 

anses som bindende påmelding. Depositumet vil bli tilbakebetalt ved 

avmelding innen en uke før samlinga. Vi gjør også oppmerksom på at for 

sen ankomst eller for tidlig avreise ikke gir rett til noen prisreduksjon fra 

hotellets side. Bestilte tjenester/måltider som ikke benyttes må det 

betales for hvis man ikke har avbestilt minst en uke før samlinga. 

Frist for bindende påmelding er 10.08.2020, se 

påmeldingsskjema på neste side: 

Velkommen til samling på Stiklestad, sosialt med golf! 

Hilsen Leif Klokkerhaug, Inntrøndelag PF/Stiklestad Golfklubb 



PÅMELDINGSSKJEMA 

GOLFSAMLING PÅ STIKLESTAD 

HELGA 25-27/09-2020 
 

Kontaktopplysninger (Skjema for 1 person el. 1 par) 

Navn: ____________________________________________ 

Adresse: __________________________________________ 

Mobilnr: _________  Epost:___________________________ 

Pers. 1: Jeg er medlem av Inntrøndelag PF: __Stiklestad GK: __ 

Pers. 2: Jeg er medlem av Inntrøndelag PF: __Stiklestad GK: __ 

 

Jeg/Vi bestiller: (Skriv JA på riktig linje nedenfor) 

Middag fredag for 1 person ______ for 2 personer _______ 

 

Enkeltrom 25.-26. sept. ____ Dobbeltrom 25.-26.sept.______ 

Enkeltrom 26.-27. sept. ____ Dobbeltrom 26.-27. sept.______ 

Enkeltrom 27.-28. sept. ____ Dobbeltrom 27.-28. sept. _____ 

Lunsj lørdag for 1 person______ for 2 personer 

Lunsj søndag for 1 person  _____  for 2 personer 

 

Festmiddag Langhuset for 1 person ___ for 2 personer ____ 

 

Depositum kr 500 per. pers. betales til konto 4212.31.96893. 

 

NB: Merk innbetaling med Golfsamling og navn for 

eventuell retur av depositum. 

Sendes på epost til: leif.klokkerhaug@gmail.com, eller send 

til Leif Klokkerhaug, Nordengbakkan 10, 7602 Levanger 

mailto:leif.klokkerhaug@gmail.com

