
 

Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE SØRLANDET

INVITASJON
TIL

GRAND CHAPITRE
FREDAG 20. TIL SØNDAG 22. MAI 2022

Kjære venner
Hjertelig velkommen til Grand Chapitre på Sørlandet i 2022. Styret har
sammen med de aktuelle bedrifter og våre øvrige samarbeidspartnere laget et
program som vi håper mange av dere har lyst til å delta på.
Med alt det Sørlandet har å by på, er vi sikre på at dere vil få en opplevelse
som går inn i minneboken. Alle er på « tå hev» og klare til å møte dere. 
Med våre flotte hotell, unike spisesteder og fantastiske råvareprodusenter er
vi ikke i tvil. Vi har bestilt nydelig vårvær, menyer med lokale råvarer, og flotte
drikkemenyer.
Etter en lang periode med Corona-restriksjoner og begrensede muligheter til å
treffes rundt bordet med god mat, flotte viner, og hyggelig sosialt samvær,
håper vi samfunnet er på vei mot tider vi husker og ønsker. Vi har satt av
rikelig plass til alle som ønsker å delta på Grand Chapitre på Sørlandet. 

Våre vertshotell
Årets vertshotell er Radisson Blu Caledonien Hotel. Hotellet er totalrenovert
og framstår i dag som et moderne hotell. Beliggenheten er ypperlig i hjertet av
byen vår. Vi er derfor sikre på at gjestene vil bli svært tilfredse med sitt
opphold. Vi er stolte av å ha hotellet som medlemsbedrift og ser fram til en
spennende og eksklusiv Grand Diner på hotellet under årets Grand Chapitre.
Vice-Chargé de Missions Hege Julianne Nevestad ønsker dere hjertelig
velkommen.
For de som ønsker et alternativ, kan vi tilby opphold på Clarion Hotel Ernst.
Hotellet er svært populært og får alltid ypperlige tilbakemeldinger på
bostandard, service og gastronomi. Clarion Hotel Ernst var vårt vertshotell
forrige gang Sørlandet inviterte til Grand Chaptre. Maître Hôtelier Kristofer
Eastwood ønsker dere hjertelig velkommen.

 

Hotellbestilling
Hotell må bookes og betales individuelt. 

Rom på Radisson Blu Caledonien kan bookes på følgende måte på
hjemmesiden:
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-kristiansand-caledonien
Nedenfor kan du se linken som dere bruker for å booke rom med koden for å få
spesielle priser. På nettsiden under kolonnen som heter «spesial rates» velger du
«promotional code» og fyller inn med koden CHAINDER .
Pris med frokost pr. døgn: kr. 1.395,- for enkeltrom, og kr. 1.595,- for
dobbeltrom (to personer).
Ved spørsmål ring hotellet på telefon: +47 38 11 21 00
Rom på Clarion Hotel Ernst kan bookes på følgende måte på hjemmesiden:
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/kristiansand/clarion-hotel-
ernst/
Benytt bookingkode: CH22.
Pris med frokost pr. døgn: kr. 1.250,- for enkeltrom, og kr. 1.390,- for
dobbeltrom (to personer).
Ved spørsmål, ring hotellet på telefon: +47 38 12 86 00
Frist for bestilling av rom til kampanjepris: 20. april 2022
Hotellrom kan avbestilles fram til kl. 16.00 ankomstdagen.

Program

Velkommen til Sørlandet
 

Fredag 20. mai
Dere blir hentet på Radisson Blu Caledonien Hotel. kl. 18;00 og kjørt opp til
toppen av Odderøya «på taket» av Kristiansand. Her blir dere ønsket
velkommen til Grand Chapitre 2022. Odderøya ligger i sentrum av Kristiansand
med utsikt over byen og skjærgården. Vi beveger oss deretter 5 min. gange
ned til Haubitz Laaven. 

Get Together – Haubitz Laaven
Get-Together er et viktig arrangement. Det er det første treffpunktet for gamle
og nye medlemmer i Chaîne des Rôtisseurs under Grand Chapitre. Det er
her alle ønsker å dele gode opplevelser, utveksle erfaringer og knytte nærmere
bekjentskap med nye venner. Vi lager en litt annerledes Get Together enn det
vi normalt pleier.

På det kulinariske plan går vi tilbake til våre røtter hvor vi bl.a. skal grille hele
dyr og mye annet «snadder». Vi har også planlagt at dette skal være
minglearrangement, og kanskje «svinge godfoten».
Som dere skjønner, blir dette litt annerledes, og vi legger til side det veldig
formelle. Kall det gjerne «Sørlandsk gjestfrihet» med litt løs snipp. Rammene er
de beste.
Pris: kr. 1 600,- for medlemmer, kr. 1 650,- for ledagere/gjester
Antrekk: Pent/smart casual, med kjede.

Lørdag 21. mai
Generalforsamling i Chaîne des Rôtisseurs på
Radisson Blu Caledonien Hotel  kl. 11;00 -
12;00
Det er tid for oppsumering av året som har gått. Årsberetning med regnskap
legges frem.

Boble-lunsj i regi av L`Ordre Mondial Hos
Moi kl. 13.00
Hos Moi ligger idyllisk plassert på fiskebrygga i Kristiansand. Her kan man nyte
fantastisk mat og drikke på Solsiden, og skal man vise frem byen, er dette et
av de naturlige stoppestedene. Vi skal smake "bobler" bestående av cava,
prosecco og champagne. Dagens meny vil være en sharing-lunsj med noe av
havets frukter, med tilhørende vin.
Maksimum 90 plasser.
Pris: kr. 1 350,- for medlemmer, kr. 1 450,- for gjester.
Antrekk: Smart Casual, med kjede

Lunsj på Smag & Behag Kristiansand kl. 12;30
Hans Petter Klemmetsen er rockekokken, og mannen bak Smag & Behag,
restauranten han åpnet i Storgaten i Grimstad i 2011. Siden har Smag &
Behag ekspandert og har nå inntatt den gamle gymsalen i Kongens Gate skole
i Kristiansand. Innenfor de historiske teglveggene er det et unikt
restaurantlokale med god takhøyde, rustikke elementer og originalt design
som skaper rammene. Smag & Behag har vært en stor suksess. Gjester som
setter kvalitet i høysetet, har skamrost stedet.
Tema for lunsjen er "Smag av vår" med sesongbaserte råvarer
og tilhørende vinpakke. Hans Petter inviterer til et glass champagne med
omvisning og mingling før vi går til bords.
Maksimum 90 plasser.
Pris: kr. 1 350,- for medlemmer, kr. 1 450,- for gjester
Antrekk: Smart Casual, med kjede

Intronisasjon i Klubben Selskapslokaler kl.
16.30
NB!!! De som skal introniseres, samt gjester må møte senest kl. 16;00 i Klubben
for registrering.

Årets intronisasjon vil finne sted i Klubben Selskapslokaler. Klubben
Selskapslokaler ligger 2 min. gange fra Radisson Blu Caledonien Hotel, vis a vis
kinoen.
Slik omtaler ellers det smått myteomspunne Klubselskabet «Foreningen» seg
selv på den offentlig tilgjengelige delen av sin hjemmeside:
Klubselskapet ”Foreningen” ble stiftet 21. desember 1824, og er en herreklubb
etter engelsk mønster. Klubben har ca. 600 medlemmer. Våre medlemmer
representerer en mengde forskjellige yrkesgrupper innenfor både offentlig og
privat sektor. Foreningen holder til i eget bygg i Vestre Strandgate i
Kristiansand.
Pris: kr. 200,-
Antrekk: Smoking/selskapskole med kjede.

Grand Diner på Radisson Blu Caledonien Hotel
kl. 19.00
Etter introniseringen i Klubben Selskapslokaler blir det servert en aperitiff på
Radisson Blu Caledonien Hotel 2. etasje kl. 18;30.
Grand Diner er høydepunktet under Grand Chapitre, og det kreves mye av
de som skal gjennomføre en slik stor og viktig middag. Vice-Chargè de
Missions, Hege Julianne Nevestad, og hennes team har gitt oss de aller beste
forsikringer om at dette vil bli en minneverdig opplevelse.
Vi skal innta elegante Caledonien Hall kl. 19;00 der det er dekket til fest. F&B
teamet til Hege med bl.a. kjøkkensjef og sommelier har lovet oss mange
lokale, trendy, smakfulle retter. Hotellets sommelier har satt sammen
en spennende vinpakke, og personalet lover stor stemning i Kristiansand sin
storstue.
Pris: kr. 2 195,- for medlemmer, kr. 2 295,- for gjester
Antrekk: Smoking/selskapskjole med kjede.

Søndag 22. mai
Skjærgårdstur fra Kristiansand til Lillesand kl.
10.30.
Vi inviterer til en guidet skjærgårdstur fra Kristiansand til Lillesand med M/S
Maarten. Det blir servert forfriskning underveis på båtturen, og det vil bli mulig
å kjøpe drikke ut over det som blir servert. Båtturen avsluttes med lunsj på
Beddingen Restaurant. Vice-Chargé de Missions Roger Schanke Heimdal og
hans personale har lovet oss en herlig fiskesuppe med mye "snadder", og årets
rabarbra til dessert. Det hele avsluttes med kaffe.

Pris for skjærdgårdstur : kr. 980,- for medlemmer, kr. 1080,- for gjester.
Prisen inkl.:
Båttur Kristiansand til Lillesand.
Lunsj på Beddingen Restaurant inkl.vin og alkoholfri drikke, samt kaffe.
Buss til Kjevik flyplass eller Kristiansand for de som har behov for det.
Pris eksklusiv båttur: kr. 450,00 for medlemmer, kr. 500,00 for gjester og
ledsagere
inkl. vin eller alkoholfri drikke, samt kaffe.
Det er satt opp 2 busser som går henholdvis til Kjevik Flyplass og Radisson Blu
Caledonien Hotel. Lunsjen vil være ferdig kl. 14;30 slik at de som skal reise
med fly hjem, kan beregne flyavganger fra kl. 15;45. Avgang til Trondheim og
lenger Nord går på de tidspunkter via Oslo. Samme avreisetidspunkt til
Bergen. 
Det vil bli gjort en ordning med bagasje for de som skal til Kjevik. De som skal
tilbake til Kristiansand, kan oppbevare bagasjen på hotellet.
Antrekk: Smart Casual, med kjede

Beddingen Restaurant kl. 13.00 - 14.30.

Vi ønsker medlemmer, deres ledsagere og alle venner av Chaîne des
Rôtisseurs hjertelig velkommen til Grand Chapitre på Sørlandet

Vennlig hilsen
Styret i Bailliage de Sørlandet

RegistrerRegistrer

Til dere som nå ønsker å melde dere på, gjør dette ved å klikke på knappen
"Registrer" over i invitasjonen og følge anvisningene.

Merk spesielt hvordan hotellbestilling med spesialpris på våre vertshotell
oppnås. Værelsesbestilling gjøres separat og individuelt med de betingelser
som gjelder der. Se informasjon over.

HVORDAN MELDE SEG PÅ OG BETALE:
Begynn med å legge inn deg selv med medlemsnummer, e-postadresse eller
fullt navn og trykke enter.
Deretter kan du legge til et medlem til, på samme måten, på samme bestilling.
I tillegg kan du så melde på gjester med navn dersom det er aktuelt.
Velg deretter et av alternativene under intronisasjon – dette valget er
obligatorisk. 
Marker så hvilke arrangement du og dine gjester vil være med på.
Til slutt legger du inn eventuelle kommentarer, for eksempel allergi, behov for
rullestol, eller andre forhold du ønsker at vi skal være oppmerksomme på og
trykker så på knappen "Kontroller påmelding før registrering".
Sjekk at informasjonen er korrekt før du trykker "Registrer". 
BETALING:

Etter 'Registrer' får du opp faktura.
Her velger du enten 'Betal med bankkort' (grønn knapp) eller 'Betal med Vipps'
(blå knapp) og fyller inn betalingsinformasjonen.
Dersom du ønsker å betale til bankkonto, finner du betalingsdetaljene i den
tilsendte fakturaen. Husk å påføre kid.
AVBESTILLINGSFRISTER:

Ved avbestilling innen 20. april 2022 refunderes hele det innbetalte beløpet
med unntak av påmeldingsgebyret.
Ved avbestilling fra 20. april til 1. mai 2022 refunderes 50% av det innbetalte
beløpet.
Ved avbestilling etter 1. mai 2022 er det ingen refusjon.
Ved Force Majeure vurderes refusjon, dersom dette ikke dekkes av den
enkeltes reiseforsikring. 
Fristene er satt iht. avtaler inngått med våre leverandører.
 

Chaine.no
 

 

   
 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-kristiansand-caledonien
tel:+47%2038%2011%2021%2000
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/kristiansand/clarion-hotel-ernst/
tel:+47%2038%2012%2086%2000
https://medlem.chaine.no/arrangement/292/registration
https://chaine.no
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