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Invitasjon til Blinkens Brukermøte 2016 
Vi har igjen gleden av å invitere til vårt tradisjonelle brukermøte, en faglig og sosial møteplass 
som har utviklet seg fra kun å omhandle GNSS-utstyr til å inkludere hele Blinkens sortiment, som 
scannere, totalstasjoner og UAV (droner). 

Vi har denne gang lyttet til dem som ønsker å være på 
land, men beholder allikevel det maritime miljøet, og 

l"' 
ønsker velkommen til nye fantastiske Støtvig Hotell på 
Larkollen (ca. 20 min. sør for Moss). Det er svært gode 
transportmuligheter fra både Gardermoen og Oslo til 
Moss, og vi setter opp egen transport fra Moss til 
hotellet for dem som trenger det. 

Programmet favner både nybegynnere og mer erfarne brukere, og vi håper du 
finner programmet interessant (se vedlegg). I tillegg kan vi love god under
holdning og overraskelser. 
I år er vi heldige og får besøk av folklorist og forfatter Thor Gotaas, en av landets 
beste kåsører, som vil fortelle om «Femmila - et muntert blikk på norsk skihistorie», 
et foredrag om langrenn fra de eldste tider og fram til i dag. 

Foto: JON TERJE H. PEDERSEN 

Dato: Onsdag 10. til torsdag 11. februar 2016 

Sted: 

Pris: 

Støtvig Hotell på Larkollen, www.stotvighotel.no 

kr 6.600,- pr. person som inkluderer overnatting og alle måltider med drikke. 
Ønsker du å komme dagen før koster dette kr 990,- inkl. frokost. 

Frist: Bindende påmelding senest torsdag 7. januar 2016 (benytt påmeldingsskjema). 
Ved avbestilling etter denne dato må det påregnes et gebyr. 
Påmeldingsskjema er også lagt ut på www.blinken.no 

Alle som melder seg på senest onsdag 9. desember 2015 får hver sin Victorinox kniv med hele 
15 funksjoner, og er samtidig med i trekningen av en Garmin Vivoactive GPS-klokke! 

Håper dere har anledning til å sette av disse dagene. Vi gleder oss! 

Vennlig hilsen alle oss på Blinken #TOPCOI\ 
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