
 

Overnatting på HP/NLF Rikssenter 2015. 
 

Styret i Hang og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund ønsker 

alle velkommen til å fly og overnatte på vårt Rikssenter i Vågå i 2015 

sesongen. 

Senteret er i år ubemannet og for å få til at det skal fungere er det laget et 

sett regler som forteller hvordan man kan overnatte og bruke senteret.  

Du kan få kopi av disse reglene når du booker inn på Vågå Hotel som i år 

er vårt kontaktpunkt. Les videre for hvordan dette skal gjøres: 

 

Booking av seng eller plass for telt eller bobil: 

1. All overnatting inne eller ute skal bookes, registreres og betales når 

du drar. Dette gjør du i resepsjonen på Vågå Hotel.  

2. Kontaktperson i Vågå er Mariann Moen. Mariann kan nås på 

Rikssenterets telefon som har nummer 955 21 275. Rikssenterets 

mailadresse er rikssenteret@gmail.com. 

3. Bruker sjekker inn i resepsjonen på Vågå Hotel og får tildelt en 

nøkkel til senteret som man skal levere tilbake når man sjekker ut. 

4. Det skal være maks 10 senger inne i bruk av gangen. 

 

Hva får du tilgang til?: 

Om du booker en seng eller en telt/bobilplass får du en nøkkel som gir deg 

tilgang til: 

1. Ved booking av seng får du tilgang til en seng i soverom i andre etasje 

etter eget valg. 

2. Alle som bor på senteret inne eller ute har tilgang til dusj, toalett, 

badstue, kjøkken med utstyr, vaskemaskin, oppholdsrom med TV, 

Internett (ICE nett uten passord) oppholdsrom, kjølerom og fryser. 

Husk ta med deg din egen mat fra kjøler og fryser når du drar. 

3. Booker du plass for bobil eller et telt er det en felles nøkkel som gir 

deg tilgang til senteret. Den må koordineres etter senterets regler. 

4. Bruker du strøm er vi avhengig av at du henger nøkkel tilbake og 

betaler det du skylder når du gjør opp på Vågå Hotel. 

 

Ved avreise skal alle dra innom resepsjonen på Vågå Hotel. Der skal man 

betale oppholdet ut fra utfylt kundeskjema på NLFs betalingsterminal.  

 

Sentralt i HP seksjonen er det Arne H Hillestad som kan kontaktes. Han 

har telefon 908 67 560 og mail: arne.hillestad@nlf.no.  
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