
Santa Claus Winter Games of Norway - 2019 

Julenisselauget Norge 
Kontaktperson: Ole Bele, Mob.: +47 90 18 43 24 

E-post:  ole@bele.no 

 

 

 

Invitasjon! 
Torsdag 3. til mandag 7. januar 2019. 

 
 

Du inviteres til ”Santa Claus Winter Games of Norway 2019” som blir 

vårt 17. arrangement på Savalen. Julenisselauget Norge er stolte og 
glade for at vi atter en gang kan invitere deg til vårt vakre rådssted - 

Savalen, som også er vår hovedsponsor og medarrangør. 
Arrangementet for 2019 tar høyde for kappestrid i god tradisjonell 
ånd, med noen endringer på øvelser. Det sosiale fellesskap 
fremheves for å utveksle erfaringer og bli bedre kjent! 

 

Vi ønsker at så mange som mulig kan bidra med kreative ferdigheter som: sang og musikk, 
diktlesning, trylling, ballongshow osv. der den enkelte får fremføre dette under våre sosiale 
samlinger. 

 
Her er vårt program, med forbehold om endringer: 

 

Onsdag 2.januar 
• For de som reiser med båt (StenaLine) fra Frederikshavn vil ankomst Oslo være 

onsdag 2/1, kl.18.30. Booking må den enkelte ordne selv! 
 

Torsdag 3.januar 
• Kl. 12:00 Ankomst og buss fra Oslo for de med båt fra Frederikshavn 

• Kl. 13:00 Ankomst og buss fra Gardermoen 

• Buss til Savalen Fjellhotell & SPA, stopp under veis for bespisning! 

• 17:30 Ankomst Savalen – innsjekk 

• 20:00 Middag 

• 21:30 Sosialt samvær og presentasjon av deltakere og program i Julenissehuset 
 

Fredag 4.januar 

• Åpning av lekene og tenning av ilden ved Julenissehuset 

• Øvelser, lek og moro før og etter lunsj. 

• Lunsj – nissegrøt legges inn på et passende tidspunkt 

• 20:00 Middag 

• Sosialt samvær 
 

Lørdag 5.januar 

• Nytenning av ilden ved Julenissehuset 

• Øvelser, lek og moro før og etter lunsj. 

• Lunsj legges inn på et passende tidspunkt 

• 17:00 Premieutdeling i nissehuset. 

• 20:00 Middag 

• Julebord! 
 

Søndag 6.januar 

• Årsmøte Julenisselauget Norge 

• Tid til egen disposisjon 

• Sosialt samvær 
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Mandag 7.januar 

• Frokost. 

• 11:00 Hjemreise med buss 

• 17:00 Ankomst Gardermoen 

• 18:30 Ankomst havna til StenaLine(Båtavgang 
kl.19:30) 

 

Detaljert tidspunkt – ved ankomst. Med forbehold om programendringer! 
 

Priser: NOK  350,- pr pers i dobl. rom pr natt 

NOK  500,- i enkeltrom 
Inkluderer; overnatting og alle måltider på Savalen, alle aktiviteter, 

busstransport Gardermoen, Oslo – Savalen t/r. 
Merk! Lunsj t/r Oslo må bekostes selv! 

 

Klasseinndeling: 

o Klasse 1: Nissefar/julenisse: Uniform med langbukse eller nikkers. 

o Klasse 2: Nissemor/nissekone: Uniform med skjørt 

o Klasse 3: Nissebarn, gutt og jenter (15 år): Uniform, gutter med 

bukse/nikkers, jenter med skjørt. 

o Klasse 4: Seniornissefar: Som kl.1, over 70 år 

o Klasse 5: Seniornissemor: Som kl.2, over 70 år 
 

Påmelding og booking: 

Frist for påmelding 10.desember 2018. 

Savalen Booking: +47 62 47 17 17 

E-post: post@savalen.no 
 

 

Velkommen til de 17. Santa Claus Winter Games of Norway 2019. 

HoHo - god jul! 

Fra 

Julenisselauget 
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