
Priser på efteruddannelseskurset fra d. 18. – 20. marts 2013

Tilmelding kun via hjemmesiden www.alf.dk 
Ved tilmelding vil du med det samme modtage en kvitteringsmail for din tilmelding. Print denne 
kvittering ud og tag med på kurset – så du husker, hvilke kurser du har meldt dig til. 

1. Kursuspakke fra den 18. marts kl. 10.30 til den 20. marts kl. 15.30
Inkl. kursusafgift, værelse, alle måltider og festmiddag, isvand og pausekaffe
A Medlem * i enkeltværelse Kr. 4.300,-
B Ikke-medlem i enkeltværelse Kr. 5.800,-
C Medlem i dobbeltværelse Kr. 3.700-
D Ikke-medlem i dobbeltværelse Kr. 4.900,-

*Medlemmer af ALF samt medlemmer af de nordiske foreninger

2. Dagkursist alle dage (inkl. kursusafgift, frokost (mandag/tirsdag), isvand, pausekaffe
E Medlem dagkursist alle dage Kr. 2.300,-
F Ikke medlem dagkursist alle dage Kr. 3.745,-

3. Dagkursist mandag (inkl. kursusafgift, frokost, isvand, pausekaffe)
G Medlem Kr. 1.075,-
H Ikke medlem Kr. 1.645,-

4. Dagkursist tirsdag (inkl. kursusafgift, frokost, isvand, pausekaffe)
I Medlem Kr. 1.450,-
J Ikke medlem Kr. 2.050,-

5. Dagkursist onsdag (inkl. kursusafgift, isvand, pausekaffe)
K Medlem Gratis 
L Ikke medlem Kr. 1.025,- 

6. Festmiddag tirsdag (inkl. 3 retters menu, 1 gl. vin, kaffe og underholdning)
N Medlem/ikke medlem Kr. 480,- 

Studerende medlemmer af ALF får 30 % rabat på dagkursist-priserne.

Bustransport fra Nyborg Banegård til Hotel Nyborg Strand arrangeres ved tilmelding på 
hjemmesiden

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2013. 
Ved annullering af tilmelding efter 1. februar 2013 betales et gebyr på kr. 1.000,-.

Skriftlig bekræftelse får du på din mail umiddelbart efter tilmelding.

Der vil være udstilling tirsdag og onsdag på kurset
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I tilfælde af overtegning til kurset vil medlemmer blive prioriteret

Såfremt vi modtager handouts fra oplægsholderne kan disse downloades fra www.alf.dk før 
kurset. Der kan ikke påregnes udlevering eller kopiering af handouts på selve kurset. 

Henvend dig i kursussekretariatet på Hotel Nyborg Strand, hvis du ønsker kursusbevis. 
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