
          Messerejse til CONTROL 2017 i Stuttgart

tirsdag den 9. maj - onsdag den 10. maj 2017  (2 dage)
      ELLER

   tirsdag den 9. maj - torsdag den 11. maj 2017  (3 dage)

Kære FVM-medlem.

Sædvanen tro arrangerer FVM i 2017 for 23. gang den årlige messerejse til den 31. Control-
messe, der afholdes i Stuttgart.

Control er stadig en af verdens førende messer på området kvalitetssikring og giver de mere
end 25.000 besøgende fra 89 lande det største overblik over udstyr og metoder til
kvalitetssikring og måling, som en messe i øjeblikket kan tilbyde.

Udstillingen gav i 2016 plads for over 900 udstillere fra 32 lande. Den sammenhængende
udstillingsflade udgør ca. 52.000 kvm med 7 udstillingshaller samt en højhal. Der er
mulighed for at finde udstillere inden for følgende områder:

Måleteknik:
Mekaniske måleudstyr, CNC-målemaskiner, specialmåleudstyr,
komponenter og tilbehør

Materialeprøvning:
Træk- , tryk-, bøjning-, torsions-prøvningsmaskiner, udstyr til
ikke destruktiv materialeprøvning

Analyseudstyr:
Komponenter/systemer for vand-, luft-, gas- og materiale
analyse, lagtykkelsesmålinger

Optoelektronik:
Sensorer, billedbearbejdning, optoelektroniske testsystemer

QS-systemer
Procesovervågning, automatiseringsteknik, QS-dataforberedelse, dokumentation

Organisation:
Virksomhedsrådgivning, prøvningsteknikrådgivning, fagskrifter, EDB hard-og software

Der afholdes traditionen tro en række seminarer, hvis
indhold interesserede kan  få informationer om på
hjemmesiden:  
http://www.control-messe.de.

Åbningstider:

Messen vil være åben fra 9.00 til 17.00

Adgangsbilletter til messen koster 28€ 

(er inkluderet i messerejseprisen).

Vi har i år valgt at lave messerejsen i 2 varianter.

En rejse, der varer i 2 dage (tirsdag den 9. - onsdag den 10. maj) og en rejse, der varer
de sædvanlige 3 dage (tirsdag den 9. - torsdag den 11. maj).



Vi lavede jo en lille spørgeundersøgelse efter sidste messerejse, hvor vi spurgte, hvilken
varighed deltagerne foretrak. 

Der var en lille overvægt af deltagere, der foretrak 2 dages varighed.

Det har vi så taget konsekvensen af. Så nu kan du selv vælge varigheden på din rejse.

Vi ændrer også på måden at arrangere rejsen på, idet vi til sidst syntes, det var for dyrt
at lade Nyhavn Rejser stå for arrangementet. Så fremover vil vi selv stå for det hele.

Messerejsen starter for begge rejser tirsdag den 9. maj med afrejse fra Kastrup Lufthavn
kl. 08.05 med SAS/SK 657, ankomst Stuttgart kl. 09.35. 

Der er også mulighed for at komme med fra/til Billund, Ålborg og Århus.

Afrejse Billund Lufthavn kl. 06.20 , ankomst Kastrup kl. 07.10.

Vidererejse kl. 08.05 til Stuttgart.

Afrejse Ålborg Lufthavn kl. 06.35 , ankomst Kastrup kl. 07.15. 

Vidererejse kl. 08.05 til Stuttgart. 

Afrejse Århus Lufthavn kl. 06.35, ankomst Kastrup kl. 07.15.

Vidererejse kl. 08.05 til Stuttgart.

Når vi ankommer til Stuttgart Lufthavn, går vi direkte over på messen, som ligger 200 m.
fra lufthavnen.

Kl. 17 bliver vi hentet af en bus og kørt til hotel:

Hotel Krone Tübingen

Uhlandstr. 1

D-72072 Tübingen

www.krone-tuebingen.de

Tlf +49 7071 13310

Hotellet er et 4-stjernet  hotel beliggende ved porten til den gamle bydel i Tübingen.
Hotellet har været familieejet siden 1885 og har en god kombination af det traditionelle
og det moderne. 

Det ligger ca. 500 m fra centrum.

Alle værelser har en klassisk indretning med kabel-tv, hårtørrer, aircondition og
internetadgang. 

Tirsdag aften arrangerer vi som sædvanlig hyggeligt samvær over en fælles middag for
deltagerne samt for andre af foreningens medlemmer, som er i Stuttgart og har tid og
lyst til at deltage og få en snak med ligesindede.

Vi har i år ændret fællesmiddagen til at foregå tirsdag aften af hensyn til de deltagere,
der kun er af sted 2 dage.

Arrangementet, som begynder kl. 19, vil bestå af en velkomstdrink, en 3-retters menu
eller buffet, samt vin, øl eller vand og kaffe.

Onsdag den 10. maj henter bussen os kl. 8.30 og kører os til messeområdet i Stuttgart,
hvorfra de, der skal være 3 dage af sted afhentes igen kl. 17.

Husk at afregne evt. private afgifter ved check-out, hvis du er på 2-dages rejsen.

Bagagen medbringes på messen, da man ikke mere kan checke ind om morgenen.

Deltagerne på 2-dages rejsen går selv over til Stuttgart Lufthavn efter lukketid. 



Der er hjemrejse onsdag den 10. maj kl. 18.40. 

Ankomst Kastrup Lufthavn kl. 20.10.

Evt vidererejse til Billund kl. 20.50, ankomst Billund ca. kl. 21.40.

Evt vidererejse til Ålborg  kl. 20.50, ankomst Ålborg ca. kl. 21.40.

Evt vidererejse til Århus   kl. 22.50, ankomst Århus ca. kl. 23.45.

Torsdag den 11. maj er der for deltagerne på 3 dages rejsen igen afgang fra hotellet kl.
8.30 til messen.

Husk at afregne evt. private afgifter ved check-out.

Bagagen medbringes på messen, da man ikke mere kan checke ind om morgenen.

Hjemrejse fra Stuttgart Lufthavn kl. 18.40 med SAS/SK  656, ankomst København kl.
20.10.

Evt vidererejse til Billund kl. 20.50, ankomst Billund ca. kl. 21.40.

Evt vidererejse til Ålborg  kl. 20.50, ankomst Ålborg ca. kl. 21.40.

Evt vidererejse til Århus   kl. 22.50, ankomst Århus ca. kl. 23.45.

Deltagelse i hele arrangementet, som inkluderer flyrejse på økonomiklasse, lufthavns-
afgifter, enkeltværelse med morgenmad, fælles middag tirsdag aften, adgangsbilletter til
messen og alle bustransporter koster:

Fra Kastrup Lufthavn pr. person i enkeltværelse, 2 dage:  kr. 5500.

Fra Kastrup Lufthavn pr. person i enkeltværelse, 3 dage:  kr. 6700.

Fra Ålborg, Århus og Billund Lufthavn: Ekstraprisen er 900 kr.

Bemærk venligst, at rejseforsikring ikke er inkluderet, da de fleste firmaer i forvejen har
tegnet rejseforsikring for deres ansatte.

Der vil være mulighed for kun at deltage i fællesmiddagen.

Deltagelse alene i dette aftenarrangement tirsdag den 10. maj 2017 kl.19 koster kr.
500,-.

Da vi kun har et begrænset antal værelser og flysæder til rådighed, tilrådes det at
foretage en snarlig tilmelding til arrangementet. Vi har således 10 enkeltværelser på 2
dages turen og 8 enkeltværelser på 3 dages turen til rådighed i år.

Efter tilmelding fremsendes faktura, der venligst bedes betalt i løbet af en måned.

Tilmelding kan enten foretages på tilmeldingsblanketten herunder eller på vores e-mail
industriel@maaleteknik.dk

Sidste tilmeldingsfrist er den 1.03.2017, hvorefter evt. resterende billetter frameldes.

Vi må gøre opmærksom på, at tilmelding er bindende og som udgangspunkt desværre
hverken kan ændres eller annulleres, hvilket skyldes, at flybilletten er en gruppebillet og
ikke en businessclass-billet. Vi vil dog selvfølgelig prøve at hjælpe bedst muligt ved
problemer.

Evt ændring af flybilletten vil derfor koste en ny flybillet

Med venlig hilsen

Marianne Greulich Meinertz, FVM



Tilmeldingsblanket :

Messerejse til Control 2017 i Stuttgart den 9. - 10. maj 2017 (2 dage)

                  ELLER den 9. - 11. maj 2017 (3 dage)

Jeg/vi vil gerne deltage i FVM’s messerejse med ophold på:

Hotel Krone Tübingen

Uhlandstr. 1

D-72072 Tübingen

Fra Kastrup Lufthavn, 2 dage:  kr. 5500.   ’’’’  

Fra Kastrup Lufthavn, 3 dage:  kr. 6700. ’’’’       

Fra Ålborg   Lufthavn, 2 dage:  kr. 6400   ’’’’    

Fra Ålborg   Lufthavn, 3 dage:  kr. 7600  ’’’’ 

Fra Billund  Lufthavn, 2 dage:  kr. 6400   ’’’’

Fra Billund  Lufthavn, 3 dage:  kr. 7600    ’’’’

Fra Århus    Lufthavn, 2 dage:  kr. 6400   ’’’’

Fra Århus    Lufthavn, 3 dage:  kr. 7600     ’’’’

Bemærk venligst, at tilmelding er bindende, og at flybilletten desværre som udgangs-
punkt hverken kan ændres eller annulleres. Vi vil dog selvfølgelig prøve at hjælpe bedst
muligt ved problemer.

Evt ændring af flybilletten vil koste en ny flybillet.

HUSK at deltagernavne skal være stavet korrekt og udførligt, som det står i passet.

Virksomhed:              ________________________________________________      

           

Adresse:            ________________________________________________ 

Postnummer og by:  ________________________________________________ 

Telefonnummer:       ________________________________________________

1. deltager:               ________________________________________________

e-mail adresse         ________________________________________________    

               

2. deltager:               ________________________________________________

e-mail adresse         ________________________________________________

3. deltager:               ________________________________________________

e-mail adresse         ________________________________________________

Husk at anføre et eventuelt eurobonusnummer  _________________________

Jeg/vi vil gerne kun at deltage i middagen tirsdag den 10. maj kl. 19, kr. 500 (ikke i rejsen)  ’    


