
 

Informasjon om påmelding til Koftefesten 22. – 24. april 2016 

Fra Benedicte Stølen  

 

Da har jeg den glede å meddele at Koftefesten 2016 herved er åpnet for påmelding! 

Under finner du alt du trenger for å sikre deg en plass i Mandal/Lindesnes til neste år. 

Informasjonen legges også ut som PDF. 

VENNLIGST LES ALT FØR DU SETTER I GANG! 

Hotellet hvor vi skal ha vår base heter Havhotellet Lindesnes. De har vært supergreie, og gitt 

oss gode tilbud både på overnatting, møtelokaler og festmiddag. Innsjekk er klart fra 1500, og 

utsjekk foregår fram til 1100. 

Som dere ser under (og som jeg nevnte i det forrige innlegget) er mesteparten av hotellets 

romkapasitet i form av leiligheter. I tillegg fungerer de 60 tilgjengelige dobbeltrommene også 

som enkeltrom, noe som gjør at de fort vil forsvinne om alle bor alene. Jeg oppfordrer derfor 

til å finne en partner eller fem å dele helga med, slik at vi gjør rom for at så mange som mulig 

på hotellet! 

Romkapasitet 

60 dobbeltrom 

10 leiligheter á 6 personer 

40 leiligheter á 4 personer 

Priser hotellrom/leilighet (pris er oppgitt pr. natt/rom, og inkl. frokost) 

Enkeltrom 700,- pr. pers 

Dobbeltrom 500,- pr. pers 

Leilighet 500,- pr. pers 

I tillegg til overnatting kommer det en festpakke, og evt. festmiddag: 

Festmiddag: På lørdagskvelden er det duket for en 3-retters festmiddag, på hotellets egen 

restaurant. De har et sterkt fokus på sjømat, og har blant annet et av landets beste fiskemottak 

i nabobygget. Det finnes også “anti-sjømat” på menyen, men eksakt hva slags valgmuligheter 

vi får kommer det informasjon om når helga begynner å nærme seg. Dette gjelder også avtaler 

om alternativer for dere med allergier. De har gitt oss en sterkt redusert pris til 345,- for de 

som bor på hotellet, og 395,- for de som bor utenom. Husk å si ifra om du ønsker festmiddag 

når du ringer å booker rom! Hotellet ber også de som overnatter andre steder om å ringe og 

bestille festmiddag i god tid, slik at de har oversikt. 

Festpakke: Alle deltakere kjøper en festpakke, og det er denne som fungerer som påmelding. 

Merk at dette er organisert utenom hotellet, så du trenger ikke nevne noe når/om du ringer og 

bestiller rom. Festpakken koster 500,- og dekker følgende: 

- Opphold i konferanserom hele helga. 



- Transport tur/retur Sjølingstad (med egne busser kun for Koftefestdeltakere). 

- Inngang til Sjølingstad; omvisning, bemanning, opprydning m.m. 

- Et varmt måltid som blir servert i fabrikklokalene. 

Ber om forståelse for at det ikke gis noen prisreduksjon om du f.eks. kjører selv - det blir for 

mye logistikk, og er vanskelig å gjennomføre på en rettferdig måte. 

Festpakken betales inn til konto 3201 05 75566, og merkes i meldingsfeltet “DITT 

NAVN, Koftefesten 2016”. Det vil bli laget en navneliste herifra som vil fungere som 

inngangsbillett til Sjølingstad, så det er veldig viktig at du husker å skrive navnet ditt! 

Havhotellet kan nås på tlf.nr 38 60 08 00, og her er noen ting du bør tenke på når du 

ringer: 

- Si at du skal på Koftefesten 2016. 

- Ha klart hva slags rom du ønsker, og pass på at eventuelle avtaler med romkamerater er på 

plass. 

- Ønsker du festmiddag? Resepsjonistene vil mest sannsynlig ta intiativ til å spørre om dette, 

men ha det i bakhodet og pass på at det blir nevnt likevel. Husk at dere som IKKE skal 

overnatte på hotellet også må ringe og bestille festmiddag! 

Utenom programmet som er knyttet til selve arrangementet, har Havhotellet Lindesnes mange 

aktiviteter og tilbud du kan benytte deg av om ønskelig. Du kan blant annet få lånt sykler og 

fiskestenger, og som gjest har du fri tilgang til Lindesnes Fyr dersom du får lyst til å ta deg en 

tur dit i løpet av helga. Hotellet har en egen velværeavdeling der de i tillegg til 

behandlingsrom også har boblebad, badstue, solarium og treningsavdeling. Disse fasilitetene 

kan fritt benyttes av hotellets gjester. Området har også masse flotte turområder å by på. Du 

kan lese mer på hotellets nettside: http://havhotellet.no/. 

Og med det benytter jeg anledningen til å takke både arrangører og deltakere av Koftefesten 

2015 for et fyrverkeri av en fest - for hyggelige samtaler, gode tips, interessante foredrag, et 

hav av farger og ikke minst mange spektakulære KOFTER! Håper dere blir sittende igjen med 

like mange positive inntrykk etter neste års helg. Vel møtt i Mandal til Koftefesten 2016! 

Påmeldingsfrist 1. april 

 

http://havhotellet.no/

