
      

1 

 

 
                       Marts 2018 
 
 
Danske Bandagister vil hermed invitere til: 

 
Den 11. Nordiske Bandagist Kongres  

København 6. - 8. september 2018 
 

Kongressen finder sted på: 
 

Tivoli Hotel & Congress Center 
Arni Magnussons Gade 2 
DK- 1577 København V 
Tlf.nr.: + 45 4487 0000 

Web: www.tivolicongresscenter.dk 
 

Tivoli Hotel & Congress Center 

Tivoli Hotel & Congress Center vil danne en perfekt ramme om alle de aktiviteter, som afvikles i forbindelse 
med kongressen. Kongressen vil inkludere en udstilling og foredrag med deltagelse af både nationale og 
internationale foredragsholdere samt sociale arrangementer, for deltagere fra hele Norden.  
 
Udstillingsarealerne er fordelt på to store sale samt arealer i foyeren. Foredragssalene ligger i samme område 
som udstillingen. 
 
Program 
I det foreløbige program åbner udstillingen torsdag den 6. september 2018, kl. 08.00. 
Åbningsceremonien finder ligeledes sted om torsdagen kl. 10.00 og umiddelbart efter fortsætter det 
videnskabelige program. Sidste programlagte besøg i udstillingen er lørdag formiddag. Det videnskabelige 
program slutter lørdag middag med frokostbuffet i foyeren.  
Hent det foreløbige videnskabelige program 
 
Hotelophold 
Der er mulighed for at booke et hotelværelse på enten Tivoli Hotel & Congress Center, hvor selve kongressen 
foregår eller på Hotel Wakeup Copenhagen, der ligger lige ved siden af Tivoli Hotel & Congress Center. 
 
Booking af hotelværelse sker sammen med tilmeldingen til kongressen. Vær opmærksom på, at I selv 
skal afregne for hotelværelser ved afrejsen direkte med hotellet. Husk – hvis I ikke får brug for værelset, 
skal I selv afmelde det til hotellet. 
 

Internet 
Der er gratis trådløst internetadgang for alle hotelgæster og konferencegæster. 
 
Parkering 
Tivoli Hotel & Congress Center tilbyder sammen med Hotel Wakeup Copenhagen et videoovervåget 
parkeringshus for hotellernes og Congress Centerets gæster, hvor det er muligt mod betaling at holde under 
hele kongressen. Parkeringshuset er placeret mellem de to hoteller på Kristian Erslevs Gade 1 og har direkte 
adgang til Tivoli Hotel & Congress Center gennem kælderen.  
 

Udstillere 
2. announcement 

 

http://www.tivolicongresscenter.dk/
http://www.trippus.se/eventus/userfiles/95132.pdf
http://www.trippus.se/eventus/userfiles/95132.pdf
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Parkeringen administreres af One Park, og billetten trækkes i parkeringshuset ved ankomst og betales samme 
sted ved afrejse (med kreditkort). 

● Pris (2018) pr. time DKK 25,00, inkl. moms 

● Pris (2018) pr. døgn (over syv timer) DKK 150,00, inkl. moms 

 
Kongresgebyr 
I kongresgebyret på DKK 4.500,00 er inkluderet formiddagsbuffet, frokost med 1 øl/vand, eftermiddagsbuffet 
med kaffe, te, kage, snacks og frugt. Isvand er tilgængelig i lokalerne, ligesom kaffe/te og frugt ad libitum 
serveres i foyeren hele dagen. 
 
Festaften 
Fredag aften er der festaften på Tivoli Hotel & Congress Center med festmiddag og underholdning med 
efterfølgende livemusik og dans.  
 
Deltagelse i festmiddagen skal angives på tilmeldingen til kongressen. Pris for deltagelse er DKK 965,00. 
  
Tilmelding til kongres, hotelbooking og betaling 
Tilmelding samt hotelbooking kan foretages på: http://www.trippus.net/BandagistKongres2018 
 
Tilmeldinger til kongressen og hotelbooking håndteres efter først til mølle princippet. Bemærk at alle priser er 
angivet i danske kroner. 
  
Sidste frist for tilmelding og betaling er den 1. juni 2018. 
 
Eftertilmelding kan foretages indtil den 15. juli 2018 mod opkrævning af et tillægsgebyr på DKK 1.250,00, inkl. 
moms. 
 
Ved skriftlig afmelding af kongrestilmeldingen og hotelbookingen før den 1. juni 2018 opkræves et 
afbestillingsgebyr på DKK 750,00, inkl. moms. 
 
Ved skriftlig afmelding af kongrestilmeldingen og hotelbookingen efter den 1. juni 2018, vil kongresgebyret 
eller øvrige gebyrer ikke blive refunderet. 
 
Ved refusion af indbetalt beløb afregnes dette efter den 1. oktober 2018.  
  
Bekræftelse   
I vil modtage en bekræftelse samt faktura pr. e-mail, når I har tilmeldt jer. 
 
Vi glæder os til at se jer til Nordisk Kongres 2018 i Danmark. 
 
 
Venlig hilsen     
DANSKE BANDAGISTER 
 
 
 
 

http://www.trippus.net/BandagistKongres2018
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Andre oplysninger 
 

Adresse                         Telefonnummer, mail- & webadresse 

Arrangør: 
Danske Bandagister                       Tlf.nr.:    +45 40 45 51 65 
Peter Rørdams Vej 11                         CVR-nr. 18 90 89 99 
DK - 2800 Kongens Lyngby                       E-mail:   danske.bandagister@mail.dk 
Denmark         Website: www.danskebandagister.dk 

 
 
Komitéer  

 
● Styringskomité 

Toke Seir Novak (shtsn@sahva.dk) 
Danske Bandagisters bestyrelse 
Danske Bandagisters sekretariat 
 

● Videnskabelig Komité varetager det faglige program samt workshops samt Call for papers 
Anders Tange (ata@ortos.dk)  
Susanne Bloch, Annette Langborg Hansen, Nønne Lang Høiagaard, Marie Pedersen - Danmark 
Kine Knutsen, Lærke Lindskov - Norge   

              Svein Finnbogason, Gudmundur R. Magnusson - Island 
 

● Udstillingskomité placerer standene i udstillingen og har kontakten til udstillerne 
              Thomas Kaiser  
              Erik Poulsen (epo@ortos.dk) 
              Kirsten D Sørensen (Kirsten.DyrvigSorensen@sahva.dk) 
 

● Aktivitetskomité 

Jeannie Mathiesen (jma@ortos.dk) 
Helle Thomas 

              
● Sekretariatet varetager alle udsendelser, tilmeldinger og betalinger fra både deltagere og udstillere samt øvrige spørgsmål i 

forbindelse hermed. 
Evy Andersen (danske.bandagister@mail.dk) 
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