
 
 

 

 

 
  

 

Invitasjon til Weekend på Oppdal 23.-24. mars 2018 

Chers Confrères 

 

Tradisjon tro legger vi opp til en helg på Oppdal i inngangen til påsken, 23.-24. mars. 

Hele programmet er ikke helt fastsatt ennå, men det er fullt mulig å melde seg på ut fra de 

opplysningene vi har pr nå. 

Fredag blir det Champagnekveld i regi av L'Ordre Mondial, 

Lørdag blir det Diner Amical på Skifer Hotel.   

 

Skifer Hotel tilbyr hotellrom til spesialpris, kr 800,- for enkeltrom og 900,- for 

dobbeltrom. Bestill på q.skifer@choice.no eller 73 60 50 80, og oppgi bookingkode 

GR005108 ved bestilling.  
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Champagnekveld fredag 23. mars kl 1900. 

Champagnekvelden starter med buss fra Skifer Hotel kl 1900. Det er 6 minutters 

kjøring til Granmo Campings nye "låve", der det blir smaking av Bollinger Champagne, ledet 

av medlem Per Hovde. 

Vi får smake Bollinger Special Cuvee, Grand Anneé 2007, Rosé 2006, R.D. 2002 og R.D. 

1999 - og selvsagt i så store flasker som mulig! Etter smakingen blir det servert en smakfull 

buffet levert av medlem Rune Nilsen, med tilhørende bobler, eller vin, før bussen går tilbake 

til Skifer. 

 

Pris på arrangementet er 950,- for medlemmer av L'Ordre Mondial og 1050,- for ikke-

medlemmer. Gi gjerne beskjed om du vil bli nytt medlem av L'Ordre Mondial før påmelding. 

Antrekk er casual med L'Ordre Mondial-kjede. 

 

 

Dîner Amical på Skifer Hotel lørdag 24. mars kl 1900. 

Skifer Hotel, ved ny direktør Arve Tokle, inviterer til Diner Amical. 

Detaljer for meny og drikke er ennå ikke på plass, men de lover en smak av det 

Oppdalsfjellet og Trøndelag kan by på av råvarer. Det blir i allefall fersk ørret 

og regionens utsøkte reinsdyr på menyen, sammen med Mandelpotet fra 

Oppdal og helst sikker noe mer av fjellets matskatter. Selvfølglig blir det dertil 

egnede godsaker i glasset. 

Pris på arrangementet er 1200,- for medlemmer og 1300,- for ikke-medlemmer. Gi gjerne 

beskjed om du vil melde inn nytt medlem før påmelding. Antrekk er dress med kjede. 

 

 
 

 

 

   
 

 
 


