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Generell informasjon

TFs landsmøte 16.–18. oktober 
2008, blir arrangert på Thon 
Hotel Arena og Norges Vare-

messe i Lillestrøm.
Fagprogrammet – vil finne sted både 

på Thon Hotel Arena og Norges Vare-
messe.

Nordental er på Norges Varemesse.

Åpningen av NTFs landsmøte og 
Nordental 2008 finner sted i Plenumsal, 
hall B på Norges Varemesse torsdag 
16. oktober kl. 1000 med kunstneriske 
innslag.

Varemessen og hotellet ligger vegg 
i vegg bare noen minutters gange fra 
Lillestrøm jernbanestasjon. Følg skil-
tene mot messeområdet. Togtider fås 
hos Trafikanten på tlf. 177. Det er svært 
gode parkeringsmuligheter i tilknyt-
ning til messeområdet. Parkeringsavgift 
inntil én time kr 30,- og 1–5 timer kr 
60,-. Døgnpris er kr 120. Vil du vite mer 
om Norges Varemesse kan du gå inn på 
deres web-side på følgende adresse: 
www.messe.no.

Spørsmål om landsmøtet
Kontakt Sissel Dahl, NTF
E-post: sissel.dahl@tannlegeforenin-
gen.no
Direkte: +47 22 54 74 14
Telefaks: +47 22 55 11 09

Spørsmål om Nordental
Kontakt Siv Ekrem, NPG
E-post: siv@npgmesse.no
Direkte: +47 23 23 41 34
Telefaks: +47 23 23 41 01

Spørsmål om påmelding, betaling 
eller hotell
Kontakt Pia Jordan, NPG
E-post: ntf@npgmesse.no
Direkte: +47 23 23 41 06
Telefax: +47 23 23 41 01

Landsmøtedeltakere har fri adgang til 
utstillingen. Andre kan kjøpe billett til 
utstillingen for kr 250. Utstillingen 
åpner torsdag kl. 0830.
For nærmere informasjon se side 580

Prisen for beste stand på Nordental 
2008 deles ut fra NTFs stand lørdag 18. 
oktober kl. 1300. Se programoversikt.

Påmeldingsrutiner
På påmeldingsskjemaet er det registre-
ring til de forskjellige sekvensene. Unn-
gå å krysse på flere foredrag som går 
parallelt. Dette er for å kunne kartlegge 
hvor mange deltakere som ønsker de 
forskjellige sekvensene. Salene fordeles 
etter deltakerantall. Salfordelingen vil 
stå i miniprogrammet som deles ut 
i registreringen ved ankomst.

Påmelding online eller skriftlig
On-line registrering: gjøres på 
www.tannlegeforeningen.no. Ved onli-
ne registrering vil man automatisk 
motta en tilbakemelding via e-post at 
denne er mottatt. Endelig bekreftelse 
vil bli sendt ut etter 1. september.

Manuell påmelding: alternativt kan 
påmeldingsskjemaet i programmet 
benyttes. Send da inn ett skjema per del-
taker til NPG, faks +47 23 23 41 01 eller 
post. Se adresse over.

NB! Lavere påmeldingsavgift før 
1. september

Det er meget viktig at påmeldings-
skjemaet fylles ut tydelig og nøyaktig.
Påmeldingen er bindende. For hotell-
bestilling brukes samme skjema som for 
påmelding, enten online eller manuelt.

Betaling
• Deltakeravgift, sosiale arrangemen-

ter og hotellopphold vil bli fakturert 
fra NPG og må betales før ankomst.

• Alle ekstra kostnader som tilkommer 
hotelloppholdet, som måltider, mini-
bar og lignende, må deltaker selv 
betale ved utsjekk.

• Faktura og bekreftelse på innsendt 
påmelding vil bli sendt ut etter 
1. september.

• Faktura forfaller til betaling umid-
delbart.

Avbestilling må skje skriftlig til NPG 
eller på e-post til ntf@npgmesse.no.
Det vil faktureres et avbestillingsgebyr 
på kr 350 per person.

Avbestillingsregler av reservert hotell-
rom er beskrevet på påmeldingsskje-
maet.

Manglende innbetaling gjelder ikke som 
avbestilling.

Sykdomsforfall
Ved sykdomsforfall må deltakeren 
skaffe attest fra lege. Da refunderes 
landsmøteavgiften minus avbestil-
lingsgebyr på kr 350. Bare skriftlig 
kansellering er gyldig.

Deltakeravgifter før 1/9 etter 1/9
Ord. medlem, 

tannlege kr 2 100 kr 2 600
Ikke medlem, 

tannlege kr 4 200 kr 4 700
Tannhelsesekretær kr 1 500 kr 2 000
Tannpleier kr 1 900 kr 2 400
Tanntekniker kr 2 100 kr 2 600
Pensjonistmedlem kr  500 kr 1 000
Videreutdannings-

kandidat kr  500 kr 1 000
Årskandidat gratis
Gjest gratis
Utstiller gratis
Foreleser gratis
Hovedstyret, fagnemnd,

sekretariat gratis
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Pensjonistmedlem er en som ikke er 
yrkesaktiv.
Videreutdanningskandidat er en som 
følger et videreutdanningsprogram 
i odontologi og har redusert kontingent 
på grunn av dette.
Årskandidat er en som er ferdig utdan-
net i landsmøteåret.
Tannleger som ikke er medlem av NTF 
må betale dobbel landsmøteavgift.

Studenter
Alle studentene går gratis på landsmø-
tet. De som ønsker å delta, kan melde 
seg i registreringen på Norges Vare-
messe i Lillestrøm for program og ad-
gangstegn. Vi gjør oppmerksom på at 
lunsj, kamerataften og teater må beta-
les på lik linje med andre deltakere. 
Spørsmål om dette kan sendes til 
sissel.dahl@tannlegeforeningen.no.

Målgruppe
Målgruppen under hvert foredrag er 
bare en indikasjon på hvem foredraget 
er rettet mot. Det er imidlertid mulig for 
alle å delta på alle foredrag.

Registrering
Navneskilt og billetter utleveres ved re-
gistreringen på Norges Varemesse.
OBS! Navneskiltet fungerer som 
adgangstegn, bær dette godt synlig.

Registreringen er bemannet i tidsrommet:
torsdag 16. oktober kl. 0800–1700
fredag 17. oktober kl. 0800–1700
lørdag 18. oktober kl. 0900–1600

Lunsj
Forhåndsbestilt lunsj: Amfi på Thon 
Hotel Arena, åpen mellom 1130–1430 
og 1200–1500 på lørdag.
Buffet: Her kan du velge mellom varm-
retter, koldtbord og stor dessertbuffet. 
Forhåndsbestilling av lunsj, se påmel-
dingsskjema.
Pris per person: kr 350 inklusive mine-
ralvann

For dem som ikke ønsker å forhåndsbe-
stille lunsj vil det være andre alterna-
tive spisesteder på Norges Varemesse:

Mezzaninen, åpen fra 1100–1430 og 
lørdag 1100–1400.
Her serveres det diverse varmretter, 
smørbrød, kaker, mineralvann og kaffe.

Quick Stop, åpen fra 1100–1430 og 
lørdag 1100–1400.
Her serveres det hjemmelaget pizza og 
diverse drikker.

Snapfood (utstillerlounge) er åpen hele 
dagen og kun forbeholdt utstillere. Her 
serveres enkle varmretter, baguetter, 
pølser, kaker, mineralvann og kaffe.

Torgkafén (ved NTFs stand), åpen fra 
0830–1700 og lørdag 0900–1400. Her 
kan du få varme småretter, salater 
mineralvann og kaffe.

Cafeen (inngang vest), åpen fra 
0800–1700 og lørdag 0830–1600.
Her kan du kjøpe diverse påsmurt bak-
verk, kaker, salater, fersk presset juice, 
mineralvann og kaffe.

Kiosk, åpen hele dagen.
Her er det mulig å kjøpe snacks, bel-
giske vafler, pølser, mineralvann og 
kaffe.

Program for tannhelsesekretærer
Det er fagdag for tannhelsesekretærer 
fredag 17. oktober. Se programoversikt.

Program for årskandidater og 
studenter
Det er fagdag for årskandidater og stu-
denter lørdag 18. oktober, se program-
oversikt.

Møter
Enkelte foreninger o.a. avholder egne 
åpne og/eller lukkede møter i forbindel-
se med landsmøtet. Se programoversikt.

Morgenkaffe
Morgenkaffe blir servert gratis i messe-
området til alle landsmøtedeltakere og 
utstillere den første halvtimen hver dag 
før forlesningene starter.

Reisetips
Flybussen går hvert 15. minutt mellom 
Gardermoen og Oslo Bussterminal.
Flytoget går hvert 10. minutt mellom 
Gardermoen og Oslo Sentralstasjon.
Flytoget til Asker stopper på Lillestrøm, 
avgang hvert 20 min.

For å reise til Lillestrøm fra Oslo Sen-
tralbanestasjon kan følgende tog 
benyttes: Tog til Årnes, Dal, Jessheim, 
Kongsvinger, Eidsvoll, Hamar og Lille-
hammer. Alle disse togene går i tunnel 
frem til Lillestrøm stasjon og togtiden 
er 11 minutter. Tog merket Lillestrøm 
kjører utenom tunnelen og tar 25 
minutter. Vil du vite mer om togtidene 
kan du gå inn på www.trafikanten.no 
eller ringe 177.

Enkeltbillett bør kjøpes på stasjonen 
eller fra billettautomat, da enkeltbillett 
som kjøpes på tog vil koste kr 20 mer. 
Kupongkort kan kjøpes i alle Narvesen-
kiosker og her er det mulig å reise 2 1/2 
dag (5 ganger).

Fra 1. januar 2008 er det overgang på 
enkeltbillett for reisende innen Akers-
hus. Dette betyr at enkeltbillett og 
kupongkort kan benyttes som overgang 
i Oslo på buss/sporveier.

Kamerataften
finner sted på Clarion Hotel Royal 
Christiania, Biskop Gunnerudsg. 3, Os-
lo, torsdag 16. oktober kl. 1930. Det vil 
her være inndeling i kullbord. Ønskes 
ikke kullbord, men en annen bord-
plassering, sendes en mail til 
NTF@npgmesse.no
Pris per person kr 900 inklusiv 1/2 
flaske vin eller annen drikke.
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For påmelding, se påmeldingsskjema.
For nærmere informasjon se side 580
Antrekk: Uformelt

Teater
Det er reservert et begrenset antall tea-
terbilletter til Which Witch, som et til-
bud til alle landsmøtedeltakerne. Hvis 
flere vil gå sammen i teatret, bør en 
bestille for alle. Dette er eneste mulig-
het for å få sitte sammen.
Pris per person kr 330.
For påmelding, se påmeldingsskjema.
For nærmere informasjon se side 607

Det er dessverre ikke anledning til 
å delta på de sosiale arrangementene 
hvis man ikke er påmeldt som møtedel-
taker, er gjest, foredragsholder, ledsager 
eller utstiller.

Hotellinformasjon
Det er reservert rom på følgende hotell:

Hotellets navn Pris per natt
enkeltrom

Pris per natt 
dobbeltrom

Thon Hotel Gardermoen, Balder Allé 22, Jessheim 850 1135

Rica Hotel Bygdøy Allè, Bygdøy Allè 53, Oslo 990 1240

Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108, Oslo 991 1243

Rica Travel Hotel, Arbeidergt 4, Oslo 1134 1921

Best Western Fagerborg Hotel, Storg. 37–39, Lillestrøm 1214 1299

Rica Viktoria Hotel, Rosenkrantzg. 13, Oslo 1231 1531

Rica Holberg Hotel, Holbergs plass 1, Oslo 1237 1520

Thon Hotel Lillestrøm, Storg. 25, Lillestrøm 1248 1590

Rica Oslo Hotel, Nr.1 Europarådets Plass, Oslo 1282 1378

Thon Hotel Stefan, Rosenkrantzgt 1, Oslo 1316/1429
enkeltrom/queensize

1542

Thon Hotel Triaden, Gamleveien 88, Rasta 1463 1818

Best Western Hotel Bondeheimen, Rosenkrantzg. 8, Oslo 1489 1741

Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerusgate 3, Oslo 1556 1881

Thon Hotel Opera, Kristian Fredriksplass 5, Oslo 1626 1866

Radisson SAS Plaza Hotel, Sonja Henie Plass 3, Oslo 1667 2012

Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm 1764 2124

Scandic Hotel KNA, Parkveien 68, Oslo 1797 2023

Scandic Hotel Edderkoppen, St. Olavs Plass 1, Oslo 1797 2023

Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo 1875 2122

Scandic Hotel Byporten, Jernbanetorget 6, Oslo 1910 2136

Grand Hotel, Karl Johansg. 31, Oslo 1932 2215

Arrangementskomité
Landsmøtekomiteen 2008 består av:
Aril Jul Nilsen. Prosjektleder, økonomi. 
NTF
Sissel Dahl. Prosjektsekretær, deltaker-
håndtering, sosiale aktiviteter, kamera-
taften, sekretariat. NTF
Inger-Johanne Nyland. Fagkonferanse. 
NTFs fagnemnd
May Britt Bjerke. Prosjeksjef. NPG

Siv Ekrem. Prosjektleder Nordental. 
NPG
Registrering, hotell, sosiale aktiviteter. 
NPG
Kristin Aksnes. Informasjon, markeds-
føring. NTF
Morten Harry Rolstad. Informasjon. 
NTF
Wenche Stavik. Økonomi, NTF

Alle priser er per natt og 
inkluderer frokost. 
Skulle ønsket hotell 
være fullt, vil det bli 
bestilt hotellrom på 
annet hotell 
i tilsvarende prisklasse.

Hotellene tar kun 2 
personer i dobbeltrom. 
Unntak er barn i ekstra 
seng. Suiter på forespør-
sel.

Hele hotelloppholdet 
betales sammen med 
deltakeravgiften og 
sosiale arrangementer.

Alle ekstrakostnader 
som minibar, telefon 
etc. betales av den 
enkelte ved utsjekking.

Avbestilling av 
hotellrom må skje innen 
1. september. Etter 
denne dato belastes man 
med full betaling for 
hele oppholdet.


