
 HIT NORGE: Den Norske Israelsmisjon, Holbergs plass 4, 0166 Oslo 
+47 - 22 98 85 00 |  post@israelsmisjonen.no eller

hosting.israeli.travelers@gmail.com 
  www.HITinternational.net eller www.israelsmisjonen.no 

www.facebook.com/HITinternational | www.facebook.com/groups/hit.nz  

 HIT NORGE vertsfamilie søknadsskjema 
Kontaktinformasjon: BRUK BLOKKBOKSTAVER OG TYDELIG HÅNDSKRIFT 

Navn: Telefon.nr. 

Bosted: Postnummer: 

Adresse: Sivilstatus: 

E-post: Hjemmeside: 

Navn 1 (Mann (M) / Kvinne (F): Navn 2 (Mann (M) / Kvinne (F): 

E-post (om annerledes enn ovenfor) E-post (om annerledes enn ovenfor)

Fødselsår: Nasjonalitet*: Fødselsår: Nasjonalitet*: 

Yrke: Yrke: 

Hjemmetelefon: Mobiltelefon: Hjem tlf: Mobiltelefon: 

Skype / Facebook: Skype / Facebook: 

Ikke-jøde: Kristen / sekulær / annet: Ikke-jøde: Kristen / sekulær / annet: 
Jøde:      sekulær       ortodoks       reform       konservativ  messiansk 
(kryss av) 

Jøde:      sekulær       ortodoks       reform       konservativ       messiansk 
(kryss av) 

Navn på kirke / synagoge / menighetssamfunn: Navn på kirke / synagoge / menighetssamfunn: 

Antall barn som bor hjemme hos dere (fornavn og fødselsår): 
1____________________________   2______________________________  3____________________________ 
4              5             6 

* Om du ikke er født i landet, når flyttet du hit: ______  Hvilke språk snakker du: ____________________

Vertsfamilie og overnattingsdetaljer. Se HIT-NZ Ltd ntroduksjon:  BRUK BLOKKBOKSTAVER OG TYDELIG HÅNDSKRIFT 
Vertsfamilie/overnattings kategori: (velg en): (R) Vanlig vertsfamilie (B) Reserve vertsfamilie  (C) Kommersiell vertsfamilie  (S) Sosial 
Kategori C, kommersiell vertsfamilie:  campingplass  Hostel   B&B  Motell   Eget hjem/gård  Annet: _________ 

Hva vil være din normalpris?:                                                                                      Tilbud til HIT reisende (obligatorisk): 
Vertskapets fasiliteter (Kategori R og B) - (velg en eller flere):  Adskilt hus, med egne fasiliteter  Fasiliteter sammen med vertskapet  Enkel 
overnatting (Sovesofa/madrass på gulvet)  teltmuligheter  Campingbil    
Antall gjester på samme tid:    Lengde på opphold: Varsling om gjester:  30 NOK max. dekningskostnad 

VI / jeg tar imot (velg en eller flere):  Menn  Kvinner   Ektepar  Kjærestepar Familier opp til  ......  personer 

Kjærestepar sover:   på samme soverom  på separate soverom 
Kategori S (og alle andre kategorier. Velg en eller flere under): 
 Mat/bevertning  Vaskemaskin/mulighet for vask av tøy   Internett (brebånd/ tråsløs)  
Forfriskningsstop (Kaffe, dusj, tips til reiseruten og lokale attraksjoner)  Annet:________________ 
 Dagstur**   Firhjuling   Fisking   Båttur   Jakt   Hesteridning   Sykling   Ski  
 Annet: __________________________________ 
**Hvor vil du ta med deg gjestene: ______________________________________________________________________________________ 
 Andre dekningskostnader, dagsturer, mat etc.:: 

Annen viktig informasjon: BRUK BLOKKBOKSTAVER OG TYDELIG HÅNDSKRIFT 
Spesielle forhold og regler: Ingen røyking inne  Røyking ikke lov noe sted på eiendommen Ingen fyll   Ikke lov å drikke alkohol     Tid 
gjestene må være inne/stengetid: _______ 
Beskriv hjemmet ditt (Stedet, offentlig transportmuligheter, handlemuligheter, nærmeste by, nærmeste internasjonale flyplass, og skriv om henting av 
gjestene er mulig. Skriv gjerne på engelsk om mulig): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Referanser (kategori R, B, C, S). Dette er valgfritt. 
 Fra kirke eller synagoge.  Fra slektninger og venner.  Bilde og beskrivelse av deg selv 

Erklæring: Vi/jeg inngår et samarbeid med HIT International, og er enige om vilkårene. 
Dato: ____________   Navn på kontaktperson for vertsfamilien: ______________________________  
Signatur: _____________________________ 

mailto:post@israelsmisjonen.no
mailto:hosting.israeli.travelers@gmail.com
http://www.hitinternational.net/
http://www.israelsmisjonen.no/


HIT International, PO Box 99, Paihia 0247, Bay of Islands, New Zealand. 
+64-27-6161450 | hosting.israeli.travelers@gmail.com  | www.HITinternational

 www.facebook.com/HITinternational | www.facebook.com/groups/hit.nz  

Service Providers Application 

Jødisk/israelsk kultur (kategori J) 
BRUK BLOKKBOKSTAVER OG TYDELIG HÅNDSKRIFT 

 Vi/jeg har fullført vertsfamiliesøknaden  
Vi/jeg vil også invitere israelere til:  Sabbatsmåltid   Påskemåltid/påskefeiring   Feiring av Israels nasjonaldag   Jødisk/israelske 
samlinger  Hebraisk bibliotek  Annet (spesifiser): 

Reise og turoppratører og andre (kategori O) Gratis reklame det første året:  BRUK BLOKKBOKSTAVER OG TYDELIG HÅNDSKRIFT 
Bedriftens navn: Kontaktperson: 

Sted:  

Addrese: 

Bedriftens telefon.nr: Privat telefon: Mobil: 

Fax: E-post: Hjemmeside: 
Kort beskrivelse av forretningsforetaket (vi forbeholder oss retten til takstendringer og oversettelse til engelsk): 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Tilbud og rabatt for HIT brukere (obligatorisk): 
Spesielle forhold for rabatt (du kan velge allel)         Må være registrert HIT bruker, og ha HIT kort (obligatorisk) 
 direkte bookinger (anbefalt)          gjelder ikke bestilte varer/tjenester/tilbud 
 Kan ikke brukes sammen med andre tilbud/rabatter     For å få tilbud må det være minimum ………… personer 
Annet: 

Jobbmuligheter (kategori W) f.eks arbeid på gård eller i husholdet | Ønske om volontører (kategori V): BRUK BLOKK BOKSTAVER 
Organisasjonsnavn: Kontaktperson: 

Sted: 

Adresse: 

Organisasjonens tef:: Privat tlf: Mobil: 

Fax: E-post: Hjemmeside: 
Kort beskrivelse av arbeid og lønn | Hva kreves av volontøren: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 Betalt arbeid   Arbeid for husrom og mat  Arbeidstillatelse påkrevd   Ingen 

 Helårs  Kun i perioder   Sesong fra..........til..........    Forpliktelse kreves for ............      dager     uker     måneder (kryss av)

Ønskede kvalifikasjoner: Ønskelig erfaring: 

Dato: __________________   Navn: _________________________________________________________________  

Signatur:________________________________________________________________________________________ 

PTO  >>> 
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