
Nyttig informasjon

NTFs landsmøte og Nordental 2016, 
3. – 5. november
Stavanger Forum og Forum Expo

Åpningen: 
I Mastrafjorden på Stavanger Forum, torsdag 3. november  
kl. 1000

Spørsmål om landsmøtet
Kontakt Sissel Dahl, NTF
E-post: sissel.dahl@tannlegeforeningen.no
Telefon: +47 22 54 74 00

Spørsmål om dentalutstillingen Nordental
Kontakt May Britt H. Bjerke, NPG
E-post: may-britt@npg.no
Telefon: +47 23 23 41 00
eller
Kontakt Katrin Andersen, NPG
E-post: katrin@npg.no
Telefon: +47 23 23 41 00

Spørsmål om påmelding, betaling eller hotell kan rettes til 
Stavanger Forum Bookingkontor
E-post: booking@stavanger-forum.no
Telefon: +47 51 59 81 81

Bemanning bookingkontoret: mandag-fredag 0800–1600
Landsmøtedeltakere har fri adgang til utstillingen.
Billetter til dentalutstillingen Nordental kan kjøpes for kr 300 
per dag torsdag og fredag.
Billetten inkluderer lunsj disse dagene.
Lørdag er det gratis adgang til dentalutstillingen (uten lunsj).
Utstillingen åpner torsdag kl. 0830.

For kjøp av messebillett på forhånd, gå inn på www.NTFs-
landsmote.no

Påmeldingsrutiner
Påmeldingsskjemaet har registrering til de forskjellige sekven-
sene. Vennligst ikke kryss av for foredrag som går parallelt. 
Det foretas fordeling av forerlesningssaler utifra oversikten 
over hvor mange deltakere som ønsker de forskjellige sekven-
sene.
Miniprogram med salfordeling vil være tilgjengelig ved an-
komst.

Påmelding
Registrering til landsmøtet: gjøres på www.tannlegeforenin-
gen.no/landsmotet. Du vil umiddelbart motta en automatisk 
bekreftelse via e-post, i motsatt fall vennligst send en e-post 
til booking@stavanger-forum.no.
Ta kontakt på tlf: +47 51 59 81 81 hvis du ikke har tilgang til 
PC/internett.
NB! Det er lavere påmeldingsavgift før 15. september

Endringer og avbestilling av påmelding
Endringer og avbestilling må skje skriftlig til Stavanger Forum 
per e-post til booking@stavanger-forum.no.

Manglende innbetaling av påmeldingsavgift gjelder ikke 
som avbestilling
• Før 20. oktober kan deltakere melde seg av arrangementet 

mot et avbestillingsgebyr. Avbestillingsgebyr på kr 500 per 
deltaker.

Sykdomsforfall
• Etter 20. oktober vil påmeldingsavgift kun refunderes der-

som deltakeren fremviser gyldig legeattest. 
Avbestillingsgebyr på kr 500 per deltaker.

• Etter 20. november 2016 vil landsmøteavgiften ikke bli 
refundert.

Bare skriftlig kansellering er gyldig og må meddeles Stavanger 
Forum snarest mulig.

Hotellinformasjon
Stavanger Forum er NTF sin samarbeidspartner for bestilling 
av hotellrom under Landsmøtet og Nordental 2016, og har 
reservert en stor andel rom i Stavanger som er tilgjengelige 
kun for deltakere på disse arrangementene.
Disse rommene kan bestilles via denne nettsiden:
http://www.trippus.net/NTFslandsmote2016_hotellbestilling

Priser
Alle hotellpriser er inkludert mva.

Betaling
Ved å reserve hotellrom gjennom Stavanger Forum sin hotell-
bestillingsside forplikter du deg til å betale for rommene du 
reserverer, dersom de ikke kanselleres i tide etter kanselle-
ringsbetingelsene gitt under.
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Vennligst merk at alle hotellrom må betales i august, altså i 
forkant av landsmøtet, enten med kort eller faktura.
I begynnelsen av august sendes det ut en e-post med infor-
masjon om hvordan du betaler for hotellrommet/ene du har 
reservert.
Alle bestillinger må betales direkte til Stavanger Forum, enten 
ved kort eller faktura.
Se avsnitt under betaling for mer detaljer.
Bestillinger som gjøres etter 20. oktober 2016 må betales med 
kort ved bestilling, det vil ikke være mulig å få tilsendt faktura 
etter denne datoen.

Frist for registrering av navn
Siste frist for å legge inn navn på rommene er 20. oktober.
Dette kan gjøres via bekreftelsen du mottok per e-post ved 
bestilling eller ved å kontakte bookingkontoret ved Stavanger 
Forum.

Inn- og utsjekkstid
Innsjekk er mulig fra kl. 1500 på ankomstdato.
Utsjekk må gjøres innen kl. 1200 på avreisedato.
Dersom det er behov for andre tidspunkt eller andre behov må 
dette avtales direkte med det aktuelle hotellet etter 22. okto-
ber.

Endringer og avbestilling av hotellrom
Alle endringer og kanselleringer må gjøres skriftlig til Stavan-
ger Forum Bookingkontor på følgende e-post: booking@sta-
vanger-forum.no

F.o.m. 18. august – 2. september t.o.m.
Kanselleringsgebyr: tilsvarende 50 % av oppholdets verdi.

F.o.m. 2. september
Kanselleringsgebyr: tilsvarende 100 % av oppholdets verdi. 
Altså ingen refusjon.

Den norske tannlegeforening har hotellavtale med noen ho-
teller. Dette gir medlemmer mulighet for å oppnå gunstige 
priser på overnatting. Se mer info på www.tannlegeforenin-
gen.no

Registrering og navneskilt
Navneskilt sendes ut via e-post til alle deltakere som har be-
talt for sin deltakelse ca. 14 dager før arrangementet. Venn-
ligst skriv ut ditt navneskilt på forhånd før ankomst til arran-

gementet, da unngår du å stå i kø for å få hjelp eller skrive 
dette ut på stedet. Plastlommer til navneskilt vil bli delt ut på 
stedet. Etteranmeldte etter 20. oktober må hente sitt navne-
skilt på stedet.

OBS! Navneskiltet fungerer som adgangstegn, skriv dette 
ut og bær det godt synlig alle dager.

Registreringen på stedet er bemannet i tidsrommet:
torsdag 3. november kl. 0830–1700
fredag 4. november kl. 0830–1700
lørdag 5. november kl. 0930–1400

Betaling
• Deltakeravgift, sosiale arrangementer og hotellopphold må 

innbetales til Stavanger Forum i forkant av arrangementet. 
NB! Alt må være innbetalt før man via e-mail får tilsendt 
navneskilt med strek kode til påmeldte aktiviteter.

•  Alle ekstra kostnader under hotelloppholdet som måltider, 
minibar og lignende, skal deltaker selv betale ved utsjekk.

Det er ønskelig at alle betaler med kort.

Betaling med kort
Stavanger Forum aksepterer betaling i fra følgende kreditt-
kortselskaper: Visa og MasterCard.

Vennligst merk at betalingen er sikret av PayIQ og bruker SSL 
kryptering for å beskytte dine betalingsdetaljer. SSL, eller 
Secure Sockets Layer, er en industri standard som sikrer da-
taoverføring og betalinger som skjer på nett. Ditt kortnummer 
blir behandlet på en sikker måte direkte av banken, Stavanger 
Forum har verken direkte eller indirekte tilgang til dine kort- 
eller bankkontodetaljer.

Dersom din bank eller kredittkortselskap krever en kode, vil du 
bli bedt om å taste inn denne eller/og personlig passord for å 
fullføre betalingen. Ha denne informasjonen klar før du starter 
bestillingen.

Om det oppstår problemer med betalingen igjennom PayIQ, 
vennligst kontakt banken som har utstedt kortet ditt.
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Betaling med faktura
For å få utstedt faktura må dette avtales direkte med Stavan-
ger Forum Bookingkontor.

Faktura utstedes innen kort tid etter bestilling og vil ha 10 
dagers betalingsfrist.
Det vil bli sendt en faktura per bestilling.
Det belastes et fakturagebyr på kr 100 per faktura.

Ved omfakturering grunnet feil eller manglende 
fakturaadresse/-detaljer belastes det et gebyr på kr 200 per 
faktura.

Vennligst merk at Stavanger Forum AS har overlatt adminis-
trasjonen av sine fakturaer til Arvato Finance AS org. nr. 
994 210 130. Arvato Finance AS kan ha tilleggsbetingelser som 
er gjeldene.
Henvendelse skal skje direkte til Stavanger Forum AS, på tlf 
51 59 81 00 eller booking@stavanger-forum.no.
Spørsmål vedrørende betaling, skal skje til Arvato Finance AS 
via e-post kundeservice@arvato.com eller telefon 22 87 89 70.

Morgenkaffe!
Start dagen med en hyggelig 
kaffekopp i utstillingen!
Kaffen er gratis og serveres 
inne i messeomårdet.

Faggrupper og priser

Deltakeravgifter  før 15/9  etter 15/9

Ordinær medlem, tannlege  kr 5000  kr 6000
Ikke medlem, tannlege  kr 10 000  kr 12 000
Ordinær medlem som 
betaler halv kontingent  kr 3000  kr 4000
Tannhelsesekretær  kr 3500  kr 4000
Tannpleier  kr 5000  kr 6000
Tanntekniker  kr 5000  kr 6000
Andre yrkesgrupper  kr 10 000  kr 12 000
Pensjonistmedlem  kr 2250  kr 3000
Ulønnet 
videreutdanningskandidat  kr 2250  kr 3000
Ikke yrkesaktiv medlem  kr 2250  kr 3000
Årskandidat som er medlem  kr 400  kr 400 
(lunsj)
Studentmedlem  gratis
Studenter som 
ikke er medlem  kr 500  kr 800

• Pensjonistmedlem er en som ikke er yrkesaktiv
•  Ikke yrkesaktiv medlem har redusert kontingent
•  Videreutdanningskandidat er en som følger et videreutdan-

ningsprogram i odontologi og har redusert kontingent på 
grunn av dette

•  Årskandidat er en som er ferdig utdannet tannlege i lands-
møteåret

•  Tannleger som ikke er medlem av NTF må betale dobbel 
landsmøteavgift

•  Tannleger som betaler 50 % medlemskontingent til NTF er 
berettiget til å betale halv landsmøteavgift

•  Tannleger som betaler 75 % / 85 % medlemskontingent til 
NTF, betaler full landsmøteavgift

•  Ved påmelding på stedet øker prisen med kr 800

Ikkemedlemmer kan melde seg inn i NTF på
www.tannlegeforeningen.no
Studentmedlemskap i NTF er gratis for odontologistudenter.
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