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Velkommen til NESOs høstmøte!

Jeg har den store glede av å ønske deg velkommen til NESOs  
høstmøte 2015 som i år går til utlandet – nærmere bestemt Dublin. 
Hovedstad og den største byen i Irland.  

Møtet går under fanen «Mot Vesterled». Vesterled var betegnelsen 
som ble brukt når vikingene reiste i vikingferd mot vest og sørvest, 
blant annet til Irland. 

Dublin er en spennende by, vi «vikinger» har vært her før og det 
kommer vi til å se historie fra i tillegg til at vi kommer til å oppleve 
en moderne by. Vi bor i hjerte av Dublin så det skal være nært for 
severdigheter og opplevelser.  

Vi legger det faglige programmet til fredag, vi har mange elementer 
vi skal gjennomgå. Blant annet kommer det foreleser på OPS 
 - på neste side vil du se programmet i sin helhet, vi håper og tror at 
det skal være både lærerikt, spennende, kulturelt og sosialt for alle.  

På utenlandsreiser er det mye som skal ordnes og noe er allerede 
ordnet i god tid i forveien - det er derfor veldig hjelpsomt for oss 
med en rask tilbakemelding på om dere blir med og hvor mange.
Denne gangen er det kun mulig å melde seg på direkte på nett, 
lett og enkelt for alle parter, gå inn på www.neso.no og følg bilde 
«Mot Vesterled!». 

Jeg håper du vil benytte denne anledningen til å oppleve Dublin  
og jeg er sikker på at vi skal få en interessant, innholdsrik og  
opplevelsesrik helg.  

Med vennlig hilsen 

Ruben Jensen
adm. direktør NESO



Torsdag 5. november
20:00 GRESHAM HOTEL (HOTELLET VI BOR PÅ)

Felles middag på hotellet

Fredag 6. november

08:30 – 09:00 VELKOMMEN – ÅPNING MED ÅPNINGSHILSEN OG PRESENTASJON  
AV DELTAKERNE

09:00 – 11:45 OPS KONTRAKTER – IKKE BARE AKTUELT FOR STORE VEIPROSJEKTER. 
MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BYGGENTREPRISER OG MINDRE 
ENTREPRISEOPPDRAG! 
Når passer OPS for byggentrepriser? Hvilke kriterier konkurrerer entre-
prenørene på? Hvilke utfordringer og fallgruver er det sett fra entrepre-
nørens ståsted?

Dette får du svar på. I tillegg gjennomgås konkrete eksempler på 
kontrakter/maler.

11:45 – 12:45 LUNSJ

12:45 – 13:45 JURIDISK TEMA - AVLYSNING AV ANBUDSKONKURRANSE
Når kan byggherren avlyse konkurransen?  Hvilke rettigheter har entre-
prenørene ved avlysning? 

1345 – 14:45 LEVERANDØRER
Leverandører presenterer siste nytt om produkter og tjenester. 

14:45 KAFFE

15:00 – 15:45 ØKT BRUK AV TRE BLIR EN DEL AV FREMTIDEN
I Bergen bygges nå «Treet», verdens høyeste trehus på 14 etasjer. Bruk av 
massive trekonstruksjoner øker. Myndighetene ønsker økt bruk av tre for å 
utnytte  lokale resurser i en bærekraftig næring, og ut fra et miljø- og  
energiperspektiv. Innovasjon Norge har eget program med støtte til innova-
tiv bruk av tre.

V/ Stein-Petter Hillestad, fylkesmannen i Nordland og Aasmund Bunkholt, 
Wood Focus Norway.

15:45 – 16:15 NYTT FRA NESO

19:30 IRISH NIGHT

Arlington Hotel er blant annet kjent for å arrangere irske kvelder. Det blir en 
kveld med irsk service, mat og tradisjoner. Underholdning med fantastisk 
irsk musikk og dans.



Lørdag 7. november
10:00 DUBLIN SYKKEL-SIGHTSEEING  

Her får du en mulighet til å bli kjent med Dublin, med guider som viser rundt 
20 interessante plasser og forteller om byens historie. Dette er en enkel og 
avslappende tur som passer alle. Alt av utstyr låner vi på plassen.

CSI IRLAND  

CSI Irland gir deg mulighet til å være etterforsker for en dag! Ta del i en 
historie full av irsk kultur, mystikk og intriger. Gjennom byens gater og 
arenaer skal du finne og avhøre mistenkte og fullføre morsomme oppgaver. 
Varighet ca. 2-3 timer.

13:30 LIFFEY CRUISES (BEGRENSET ANTALL PÅ MAX 48) 

Vi blir med på elven Liffey som går gjennom hjertet av Dublin.

14:30 
15:00
15:30
16:00
16:30

(ca. 30 per gruppe)

IRISH WHISKEY MUSEUM
Guided tur og whiskey-smaking  

Lær alt om den verdensberømte irske whiskeyen, både historien og 
hvordan de gjør det i dag på denne nye Dublin-attraksjonen! Den ligger i en 
historisk bygning i sentrum av byen, rett over Trinity College. Dette er en 
opplevelse du ikke bør gå glipp av. Irene har laget « livets vann» eller «uisce 
beatha» som det heter på gælisk, i århundrer på denne grønne øya .  
Få en innføring om whiskeyens betydning for lokalbefolkningen gjennom 
tidene og hvordan den har utviklet seg i de lokale små irske destillerier til en 
drikk i verdensklasse. På slutten av omvisningen får du i regi av en virkelig 
kjenner, tilbud om å prøvesmake tre gode irske whiskyer og lære om de 
subtile forskjellene mellom dem. 

19:00 GALLAMIDDAG I SLANE CASTLE (PRIVAT SLOTT)

Slane Castle, eiendom i hjertet av Boyne Valley, ligger bare 45 minutter fra 
Dublin sentrum. Full av historie og med elven Boyne som flyter under slottet, 
vi kan nyte en informativ innføring av slottet som ble bygget i 1785 etterfulgt 
av aperitiff og gallamiddag. Underholdning denne kvelden blir live band. 

Askepott dro hjem kl. 2400 det gjør også bussen tilbake til byen.

FREDAG: IRISH NIGHT (ARLINGTON HOTEL)

LØRDAG: IRISH WHISKEY MUSEM LØRDAG: LIFFEY CRUISES LØRDAG: GALLAMIDDAG I SLANE CASTLE

LØRDAG: DUBLIN SYKKEL-SIGHTSEEING LØRDAG: CSI IRLAND



Mulige reiseruter

Vår kontakt hos BergHansen reisebryrå er Katrine Olsen som treffes på  tlf: 76 11 00 03  
E-post: kaol@berg-hansen.no

Dette er bare forslag til reiseruter. Oppsøk flyselskapene for flere valg. 

Flyselskap Fra Utreise kl. Hjemreise kl. Annet

SAS Bodø 05. NOV 20:45 08. NOV 14:10 Mellomlanding Oslo fra og til

Norwegian Bodø 05. NOV 07:00 08. NOV 09:50 Mellomlanding Oslo fra og til

SAS Evenes 05. NOV 10:40 08. NOV 12:25 Mellomlanding Oslo fra og til

Norwegian Evenes 05. NOV 06:30 08. NOV 09:50 Mellomlanding Oslo fra og til

SAS Tromsø 05. NOV 14:00 08. NOV 12:25 Mellomlanding Oslo fra og til

Norwegian Tromsø 05. NOV 06:30 08. NOV 09:50 Mellomlanding Oslo fra og til

SAS Oslo 05. NOV 17:05 08. NOV 14:10

Norwegian Oslo 05. NOV 10:00 08. NOV 09:50

Praktiske og faktiske opplysninger 
 
Fly:  
Den internasjonale flyplassen ligger drøyt en mil utenfor byen. Seks ulike busselskaper kjører passasjerer til 
sentrum direkte fra terminalen. Turen tar ca 30 min. Nær flyplassen finnes det også en togstasjon med tog 
som går både til sentrum og til resten av Irland.  

Obs! Vi gjør oppmerksom på at hver medlemsbedrift må bestille flybilletter selv! 
 
Lokaltrafikk: 
Kollektivtrafikken består av bussnett og tognett samt den nygygde trikklinjen Luas. Togene holder bra  
standard, men går bare til midnatt. For mer info: www.irishrail.ie 
 
Buss:  
Tidtabeller, priser og kart finner du på www.dublinbus.ie 
 
Taxi 7: 460 00 00 
Taxi 2000: 01 8-900 900 

Partner med? 
Vi har ikke laget eget partnerprogram denne gang, men det er en del som bør/kan oppleves i Dublin by.  
En liten guide finner du på siste side i dette programmet.
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Hovedgatene for shopping i Dublin er Grafton Street, Stephen’s street på sørsiden og Henry street på nord-
siden. Gatene som ligger på hver sin side av elven er bare få minutters gange fra hverandre, men byr på ulike 
shoppingopplevelser.

Grafton Street
Grafton Street ligger mellom Trinity College og St. 
Stephen’s green. Gaten inneholder mange eksklu-
sive butikker og varehusene huser flere designer-
butikker. Irlands ledende og mest eksklusive 
gullsmed, Weirs, holder også til her.

Det største og sannsynligvis beste kjøpesenteret 
på sørsiden av elven, St. Stephen’s Green Shopping 
Centre, ligger i sørenden av Grafton Street. 
 
Temple Bar
Temple Bar er det kulturelle hjertet i Dublin. Her 
finner du fullt av interessante småbutikker med 
kunst, håndverk, klær og musikk. Det finnes også et 
godt utvalg av brune puber her.

Christchurch
Dette er det eldste området i Dublin og er hjem for 
de fleste av Dublins antikvitetsforhandlere. Det 
finnes også en rekke håndverkere og gavebutikker 
i Christchurch.

Henry Street / O’Connell Street
I Henry Street ligger det flere gode kjøpesentre, 
som for eksempel populære Arnotts. Man finner 
også et bra utvalg av klær- og skobutikker her. I 
Moore street finner man et utendørs matmarked 
hvor det alltid er mulig å gjøre noen kupp. I nærheten 
av O’Connell Street, Dublins hovedvei, ligger Clery’s 
Department Store og Eason’s bokhandler så vel som 
flere andre butikker, men dette er ikke det viktigste 
shoppingområdet på noen som helst måte.

RESTAURANT
Dublin er en moderne by, noe som gjenspeiles i et 
ekstraordinært utvalg av restauranter. Uansett 
hvilken mat du er på jakt etter, vil du finne det i 
Dublin. De fleste restaurantene er kjent for store 
porsjoner, spesielt på barene. Her drikkes gjerne øl 
til maten, men dublinerne har også funnet kjær-
ligheten til vin. Det finnes gode tapas- og sjømat 
restauranter som har fantastiske vinkart til å 
utfylle menyen. 

KULTUR
Dublin er sete for bl. a. Trinity College grunnlagt 
1591 av Elizabeth 1 til fremme av protestantismen i 
Irland. Det er kjent for sitt rikholdige bibliotek med 
mange gammelirske håndskrifter m.m. Videre finnes 
høyskoler og fagskoler, vitenskapelige selskaper, 
zoologisk og botanisk hage, observatorium m.m. Av 
byens kunstsamlinger må nevnes National Museum 
(1731), National Gallery of Ireland (1864) og Municipal 
Gallery of Modern Art.
Kilde: Store norske leksikon 

SHOPPING

Things to do in Dublin


