
Til tidligere deltakere og utstillere på yrkes- og utdanningsmessa (YOU) på Leknes 
 
Det er en stor glede for oss og atter en gang få invitere dere alle til YOU-messe i Lofothallen på 
Leknes, fredag 7. februar 2020. Dette er 10. året messa arrangeres i den formen vi kjenner den i dag, 
og dere inviteres alle til å være med på jubileet.  
 
Komiteen som har ansvaret for YOU-messa 2020 er Wenche Bolle, Ottar Løvdal, Solveig Jensen og 
Inge Elvebakk. 
  
Vedlagt finner dere påmeldingskjema for 2020. Vi ber dere være nøye med at alle feltene på 
skjemaet fylles ut. På den måten får vi best mulig informasjon om- og forståelse av bestillingen fra 
dere. Særlig viktig er det å huke av om dere skal ha strøm og/eller lunsjpakker. Står disse feltene 
blanke vil det ikke bli lagt ut strøm eller servert lunsj til deres stand. I tillegg ber vi om at all 
kontaktinfo fylles ut, og at dere er OBS på å krysse av for den standstørrelsen dere ønsker. Nytt av 
året er at påmeldingsskjemaet inneholder et eget kommentarfelt der dere kan skrive kommentarer 
eller annen info til oss i komiteen. Benytt dette feltet i stedet for å skrive tilleggsinformasjon i e-
posten. 
 
Som dere vil se av påmeldingsskjemaet, så er påmeldingsfristen satt til 15. desember 2019. Vi håper 
likevel at dere bare har behov for kort betenkningstid når det gjelder deltakelse, og vi imøteser deres 
positive tilbakemelding så raskt som mulig. Det er primært to måter en kan registrere sin påmelding: 
1. lagre vedlagte skjema på din pc (pdf). Fyll ut skjemaet med all info, og send det i retur som vedlegg 
pr e-post til post@vikingleirskole.no. 
2. lagre vedlagte skjema på din pc (pdf). Skriv ut skjemaet og fyll ut all info for hånd, skann skjemaet 
og videresend det pr e-post, alternativt til oppgitt postadresse pr papir. 
 
Hvis du ikke er rette vedkommende som mottaker av denne e-posten, men likevel finner det naturlig 
at din bedrift/arbeidsplass kan ha glede av å delta på YOU-messa, blir vi svært glad hvis e-posten kan 
videresendes til rette vedkommende internt hos dere.  
 
Dersom dere har spørsmål, innspill eller kommentarer tilknyttet påmeldingen eller selve 
arrangementet kan undertegnede kontaktes. Mer konkret informasjon om messa vil komme 
etterhvert. 
  
Vi gleder oss veldig til YOU-messa i jubileumsåret 2020, og håper at dere gjør det samme! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
For YOU-komiteen 2020 
Inge Elvebakk 
91575297 
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