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Hallo alle sammen
Jeg får begynne med å si takk for sist til dere som var på treffet i Trondheim i
oktober, og jeg håper å få se mange flere Jan veteraner ved neste korsvei.
Nå er snart 2013 slutt og vi starter på 2014 med ny frisk.
Siden møtet i oktober har styret vært i aksjon med å få frem nye ideer for å profilere
og skape interesse for foreningen vår, og jeg vedlegger det vi har kommet frem til så
langt.

1:

MEDLEMSKAP

Jeg begynner med det jeg vet at alle er enige om:
Jan Mayen er en fascinerende del av Norge.
Et stykke Norge som ligger langt utenfor allfarvei.
Et stykke Norge som de aller fleste på fastlandet aldri vil kunne besøke.
Vi må derfor se på oss som en meget privilegert gruppe som har vært der
Og fordi vi har vært der, kan vi alle være medlem i en meget eksklusiv forening.
ISHAVSFORENINGEN JAN MAYEN.

Styret har herved den glede å tilby en eksklusiv jakkepin i emalje til alle medlemmer,
for å markere oss..
På møtet i oktober presenterte Thor Holtet et utkast til en logo for foreningen. Den ble
meget godt mottatt.
Og denne nye logo hadde en form som det var enkelt å lage en jakkepin av. Og det
har vi nå gjort.
Alle som melder seg inn i 2014 får denne eksklusive pin med på kjøpet, pluss et
medlemskort.
Hver pin er individuelt nummerert fra 001 og opp.
Pin nummeret vil da bli ditt medlemsnummer.
Så snart din innbetaling er registrert med navn og adresse på vårt kontonummer, vil
du bli registrert på vår medlemsliste.

De nye pin’s er klar for levering til foreningen siste uke i januar 2014.
Vi vil da fortløpende sende pin og medlemskort til medlemmene etter vår nye
medlemsliste.
Innmeldingen er meget enkel.
Sett kr. 200 inn på foreningens konto, med ditt navn og adresse.
Konto nr:

0537.58.02459

Da plassen i bankens meldingsfelt er begrenset, er det fint om du også sender en
mail til min adresse :
fredriks@online.no.
Her kan du fortelle når du var på Jan, og hva du gjorde der.
Da fyller jeg ut ditt felt i medlemslista så den blir komplett.
Vi håper å se navn på mange Jan veteraner i foreningens medlemsliste.
Uten medlemmer har vi ingen forening.
Og har vi ingen forening har vi heller ingen mulighet for aktiviteter på øya.
Jeg er sikker på at det kan bli spennende i årene fremover.
Men da trenger foreningen deg!

2:

FELLES MØTE MELLOM HVER GENERALFORSAMLING.

På generalforsamlingen i Trondheim i oktober var vi enige om å arrangere et offisielt
møte mellom hver generalforsamling.
Her har vi vært litt kreative, og styret har den glede å invitere alle Jan medlemmer til
et sted som er så nært Jan det er mulig å komme uten å havne på Jan.
ISLAND.
I perioden 10-13 Oktober 2014 reiser vi på en weekendtur til Reykjavik.
Og vi håper at mange av dere har anledning til å være med.
Den bedre halvdel er selvsagt velkommen
Kortversjonen av arrangementet er som følgende:
10/10
Gardermoen-Island/Keflarvik med Icelandair.
Felles buss til hotell i Reykjavik
Jan Mayen møte med middag på hotellet

11/10
På egen hånd i Reykjavik.
Vi skal lage liste med masse forslag om hva som er innen rekkevidde.
Å bade i den Blå Lagune er antakelig et ”must”
12/10
Heldags busstur (Jan-tur) med guide til Tingvellir, Geysir osv. Lunch inkludert.
Her blir det masse lava.
Returnerer om kvelden til hotellet.
Etter en kontroll av skjeggvekst og frisyre på hotellrommet, blir vi hentet av buss og
kjørt til PERLAN.
Det er en roterende restaurant som ligger høyt over Reykjavik.
Ta en titt på adressen: www.perlan.is.
Her blir det 3 retters gourmet middag i skikkelig Jan stil.
Etter middagen, og litt til, kommer bussen og henter oss tilbake til hotellet.
Dersom noen ønsker en sen ”Svartadaudir” i baren, blir det Taxi tilbake på engen
hånd.
13/10
En 2 timers sightseeing med buss før flyet tar oss tilbake til Gardermoen
Se vedlagte tilbud fra reiseoperatør, LANDSYN.
Opplegget blir da som følgende:
1:
2:
3:

4:

Dere har frem til 15 Februar 2014 å tenke på dette.
De som ønsker å være med sender en mail til meg på:
fredriks@online.no.
Dersom mange nok melder seg på, sender jeg en samlet navneliste til
LANDSYN, pluss en bekreftelse til dere på at vi går videre med
arrangementet:
Vi må ha minst 25 deltakere.
LANDSYN vil så ta direkte kontakt med alle som har sagt de vil være med, og
oppgjør skjer direkte med reiseselskapet.

Vi satser på felles avgang fra Gardermoen, og anbefaler at alle gjør det. Dette blir
også enklest siden vi møtes av egen buss på flyplassen på Island
Dersom noen har et ønske om å reise fra andre flyplasser kan dere ta dette direkte
med reisebyrået LANDSYN.
Men da må dere også komme fra flyplass til hotell på egen hånd.
Skulle dere ellers ha noen spørsmål om turen kan dere gjerne kontakte LANDSYN
direkte.
Selvsagt også meg: fredriks@online.no

Da håper vi at mange finner anledning til å være med på en felles ”JAN TUR” til
Island.
Det kommer til å bli en fin opplevelse.
Vi vil holde alle medlemmer informert om hva vi ellers får av ideer. Det kan hende at
det enda ligger noen overraskelser i hatten.
Ta en titt på Ishavsforeningens hjemmeside når du er på nettet.
Vi jobber med den.
Vidar Teigen har overtatt som Webmaster, så da er siden vår i de beste hender

Da vil jeg på vegne av styret for Ishavsforeningen, og meg selv, få ønske dere alle

GOD JUL
og

GODT NYTTÅR
mvh
Bjørn Fredriksen
Leder

E-mail post@landsyn.no
Telefon (0047)63918674 -92445750.
Post. Hagen 39. 2150 Årnes Norge.

Høsttur til Island.
10 til 13. oktober 2014
Bli med og opplev sagaøya Island. Her kan vi oppleve
vulkaner og varme kilder og se en geysir sprute sin
vannstråle tiltalls meter opp i luften og vi vil få oppleve
Islands fascinerende natur.
Dag 10 fredag. Oslo – Reykjavik.
Avreise fra Gardermoen kl. 14:45 med ankomst Keflavik lufthavn kl. 15:25 (lokaltid).
Direkte transport fra flyplass til hotell Holt i Reykjavik med
privatbuss.
Velkomst møte med middag på Hotellet kl. 19:00
Dag 11. Reykjavik på egen hånd.
Her kan dere få en dag til egen disposisjon. Dere kan velge om
dere vil dra og shoppe litt, eller om dere rett og slett bare
bruker dagen på sightseeing i Reykjavik på egenhånd.
Hotellet ligger i sentrum med kort avstand til havna,
nasjonalmuseum og til Hallgrimskirka. I bare 5 min
gangavstand ligger handelsgata Laugavegur og
Skolavørdustigur. Her finnets det mange spennende gallerier med islandsk kunst og håndverk.
Vi kan også anbefale besøk til Blue Lagune. Det kjente bade anlegge og eller ridetur på Islandshest.
Det er mange muligheter for en spennende opplevelse. Vi i Landsyn hjelper dere gjerne med å finne
den riktige utflukten til deg.
Dag 12. Nasjonalparken Þingvellir, Geysir og Gullfoss.
Denne dagen blir det en heldags utflukt på en av de klassiske rundturene «Den gyllne sirkel». Vi drar
først til nasjonalparken Thingvellir. Her ble Alltinget etablert i år 930. Her ble Islands lover og regler
fastsatt. I nasjonalparken besøkes klippen Løgberg. Etterpå fortsetter vi til Geysir -området. Her
spruter det varmt vann fra mange geysirer
Lunsj på Hotel Geysir.
Ettersom dette er den siste kvelden deres på Island må jo dette avsluttes på en ordentlig måte. Her vil
det derfor bli middag på en av Reykjaviks mest trendy restauranter. Felles middag på Perlan
Besøk: www.perlan.is
Dag 13. Hjemreise. Vi har god tid så vi tar en sightseeing tur i Reykjavik og nabobyen Hafnarfjørdur
før vi kjører til flyplassen.

Pris.
For person i delt dobbeltrom Nok 6.450.For person i singel rom Nok.7.180.Begrenset antall singel rom).
Inkludert er:
Buss transfer fra flyplassen direkte til Reykjavik.
Egen buss til Golden Cirkel 8 timer.
Skandinavisk guide på turen.
Lunsj på utflukt på Hotel Geysir. Uten drikke.
Transport til restauranten Perlan tur/retur.
3 retters middag i Perlan. Uten drikke.
2 retters velkomstmiddag og møte på hotellet. Uten drikke.
Transport fra hotellet til flyplassen.
Overnatting i 3 netter på 4 stjernes hotell i sentrum, Hotel Holt.
3 frokost.
2 timers utflukt i Reykjavik og Hafnarfjørdur med skandinavisks guide.
Fly tur/retur Gardermoen til Keflavik. *

Informasjon om flytider fra Gardermoen.
10. oktober Oslo Gardermoen kl. 14:45 med ankomst Keflavik kl. 15:25
13. oktober Keflavik kl 16:25 med ankomst Gardermoen kl 20:55
Tillegg for tilslutningsbilletter fra/til andre flyplasser i Norge

Hotel Holt ****
Hotellet ligger i sentrum i kort avstand fra butikker og restauranter.
Hotellet er eid av en familie og har veldig bra service.
Et førsteklasses hotell for alle som ønsker seg tradisjonelt hotell. Hotellet har største samling av
Islandsk malerkunst. Og her kan man se malerier etter alle de mest kjente kunstnerne på Island. I
tillegg har hotellet bar og sittegrupper slik gjestene kan sette seg ned etter en opplevelsesrik dag.
Hotellet har også en av Reykjavik beste restaurant Gallery. Frokost er inkludert.

_______________________________________________________________

Informasjon:

Bestilling:
Deltakerliste sendes fra Ishavsforeningen Jan Mayen (meg), til Landsyn på email:
post@landsyn.no innen 15 Februar 2014
Landsyn sender ut faktura til hver enkelt reisene /par.
Det er ikke mulig å betale med kort.
Depositum er Nok. 700.- per person og betales til Landsyn innen 22 Februar 2014.
Restbeløp betales innen 10 September 2014
Viktig!
Vi ønsker at dere har avbestillings og reiseforsikring. De fleste har denne type forsikring inkludert i sin
hjemmeforsikring, men vi anbefaler at alle undersøker dette hos sitt forsikringsselskap.

Forbehold:
- Vi tar forbehold om kurs- og avgifts- endringer, noe som kan innvirke på prisen.
- Alle skatter og avgifter er inkludert i prisen
- Vennligst legg merke til at feil og endringer i prisen kan forekomme.
- Avbestilling og reiseforsikring er ikke inkludert i prisen. Alle bør ha slik forsikring.

Landsyn er medlem av reisegarantfondet.
Landsyn, Hag4en 39, 2150 Årnes. Telefon: 63918674 – 92445750
E-mail: post@landsyn.no – www.landsyn.no

