VERDENSKONFERANSEN 2017
ISGFs neste Verdenskonferanse vil som kjent bli holdt i tiden 9.-14. oktober 2017 på øya Bali i
Indonesia. Det er jo et sted vi gjerne forbinder med eksotiske badestrender, men stedet har mye
mer å by på. Kulturlandskapet, med risterraser, templer og landsbyer, er utnevnt til et av Unescos
verdensarv steder (i likhet med bl.a. bergstaden Røros), de som velger å bli med på konferansen får
derfor sjansen til å besøke en vakker og fascinerende øy.
Det er allerede klart at det er flere av våre medlemmer som har planlagt å delta på konferansen. Vi
arbeider derfor med planer om å organisere en fellesreise for dem som ønsker det. Turen til Bali er
lang, vi har derfor valgt å dele nedreisen i to. De foreløpige planene innebærer avreise fra Norge
onsdag 4. oktober, med et tre dagers opphold i Singapore underveis. Vi legger også opp til tre dagers
opphold på Bali etter konferansen. Deretter flytur rett hjem til Europa og videre til Norge, med
ankomst Norge 20. oktober
Prisen er ikke fastsatt ennå – flypriser varierer fra flyselskap til flyselskap – de varierer også fra uke til
uke, men vil antakelig bli rundt kr. 25 000 pr person i dobbeltrom for den turen som er beskrevet
over, litt mer for enkeltrom. Prisen inkluderer deltakeravgiften på konferansen, som er USD 827 i
dobbeltrom og USD 1077 for et enkeltrom.
For dem som måtte ønske det, vil det være mulig å velge en annen rute hjem. F. eks med noen dager
i Bangkok eller Kuala Lumpur, - eller å bli litt lenger på Bali. Prisen vil da naturlig nok bli litt høyere.
For å få et inntrykk av hvor mange som er interessert i å delta i et felles reiseopplegg (helt eller
delvis), ber vi mulige deltakere om å ta kontakt med Trond Walstad, enten på epost til
tr-wals@online.no eller på telefon 997 05 033.
Det er naturligvis også fullt mulig å delta på Verdenskonferansen uten å være med på fellesreisen,
men i stedet lage sitt eget reiseopplegg. Medlemmer som ønsker dette bes å kontakte Knut Jorde
på epost; jordebox15@gmail.com eller telefon 995 23 562, slik at vi har en oversikt over de som har
tenkt å reise ned på egen hånd.
Trond Walstad.

