
 
 

NaMu-veiledersamling 2021 
Vi er veldig glade for å kunne invitere til veiledersamling høsten 2021 (uke 
46, 3. uka i november). Endelig blir det mulighet for et fysisk møtepunkt 
med gode venner! 
Det er også veldig gledelig å kunne få invitere dere alle hjem hit til Kviltorp i Molde. 
- Samlingen blir på Molde konferansesenter Sion (https://sionmolde.no/)  
- Overnatting i sjøhus, leiligheter og hytter på Kviltorp camping (https://www.kviltorpcamping.no/) 
- Tett ved NaMu Norges «hovedkontor» i Kviltorpvegen 16 (https://namunorge.no)  

Kviltorp ligger 4 km øst for Molde sentrum og 1,5 km vest for Molde lufthavn Årø 
 

Kurs for nye veiledere 
Mandag morgen til torsdag middag (mulig overnatting fra søndag til og med lunsj fredag) 
Programmet vil vare fra mandag morgen kl. 10 til torsdag kl. 17., men med mulighet for 
selvstudium og noe fellesskap frem til fredag kl. 14.00. 

Se ellers mer info om veilederutdannelsen i vedlegget. Spre det gjerne til andre i din 
sammenheng som kan være aktuelle.  
 

Veiledersamling og etterutdanningskurs 
Onsdag morgen fra kl. 9 til torsdag kl. 17 inviterer vi til årets veiledersamling. Velkommen! 

Det legges til rette for mulig overnatting fra tirsdag kveld. Det er også mulighet for 
overnatting til fredag om ønskelig. 
 

Kollektivt 
Flytilbudet kan bli økt utover høsten, men foreløpig skal det være tilgjengelige avganger både 
med morgenfly fra Oslo (Norwegian og SAS) og Bergen (Widerøe) og ettermiddagsfly til Oslo 
(Norwegian og SAS) og Bergen (Widerøe). For å få en litt mer rolig start, anbefaler vi likevel 
ankomst kvelden i forveien.   

Det er også mulig å ta toget til Åndalsnes, med korresponderende buss til Molde. Bussen 
passerer Kviltorp 4 km før den ankommer Molde sentrum.  

https://sionmolde.no/
https://www.kviltorpcamping.no/
https://namunorge.no/


Priser 
Overnatting 
Overnatting i sjøhus/leiligheter eller store hytter inkl. bad, sengetøy, håndduker og veldig god 
beliggenhet.  
- I enkeltrom 550,- kroner pr. natt (pr. person) 
- I dobbeltrom 375,- kroner pr. natt (pr. person)    

Bevertning og lokale 
Foreløpig har vi en utgangspris fra konferansesenteret på 850,- kroner pr. hele dag (for 
frokost, lunsj, middag og kvelds ++). Dette blir til slutt tilpasset ut fra hvor mye av dagen som 
inkluderes i programmet/påmeldingen. 

Kursavgift til arrangør 
Lisensierte NaMu-veiledere og kommende veiledere betaler kun for overnatting og 
bevertning (eksterne kostnader). Kursavgiften til arrangør dekkes for disse gjennom 
henholdsvis den årlige veilederlisens og kursavgiften for veilederutdanningen.  

Andre deltakere betaler 1 000,- kroner i kursavgift for hele samlingen. 
 

Påmelding og mer informasjon 
Påmelding til e-post post@namunorge.no så snart som mulig og senest innen 31. august.  
 

Kjetil og Liv-Kari Sigerseth 

mailto:post@namunorge.no

