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Studentmedlemsskap i RNF!

Bli med i trekning av et gavekort på kr. 2.000,-
ved å melde deg inn senest 30. september i

Ringerike Næringsforening - RNF.

Studentmedlemskapet er gratis!
Meld deg inn her: 

https://www.rnf.no/medlemskap/
bli-studentmedlem

Som Studentmedlem i RNF kan du forvente:

• Unike tilbud

• VIKTIG nettverk og relasjoner; Waterhole og 

Ringerikskonferansen

• Lett tilgang til næringslivet og 250 medlemsbedrifter

• Tilgang til prosjekter, oppgaver, mulig internship, 
deltidsjobber

• Bedriftsbesøk

• Nyhetsbrev – relevant næringsinformasjon

• Invitasjon til temamøter om nærings-
/samfunnsutvikling, by- og regionsutvikling, 
samferdsel og mye annet

• Tilgang til våre kontorfasiliteter i Hønefoss Bru 1B

• Tilgang til Bylab Hønefoss

https://www.rnf.no/medlemskap/bli-studentmedlem
https://www.rnf.no/medlemskap/bli-studentmedlem
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Gavekort på kr. 2.000,- fra Glade Hjul!

Ved innmelding i RNF https://www.rnf.no/medlemskap/bli-studentmedlem
innen 30. september 2021,
er du også med i trekning av et gavekort fra Glade Hjul på kr. 2.000,- !

Glade Hjul kan sykkel og ski – de tester alt utstyret de selger! De har butikk og verksted! 

Som student ved USN Campus Ringerike gir de i tillegg 15% på deler og utstyr.
Ta med studentbeviset ditt! 

https://www.gladehjul.no/

https://www.rnf.no/medlemskap/bli-studentmedlem%20innen%2031
https://www.gladehjul.no/
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Kjenner du byen og regionen?
Hold deg oppdatert og informert!. 

Som ung og student ved USN – Campus Ringerike får du en spesielt hyggelig pris på et 
digitalt abonnement i Ringerikes Blad. 

Dette er regionens lokalavis og publiserer alt av interesse, aktiviteter og arrangementer som skjer. 
En digital utgave av avisen gir deg enkelt nyttig informasjon.

I 5 uker betaler du kun kr. 5,- /uke for et digitalt abonnement, deretter ca kr. 100,- pr 
måned for å holde deg oppdatert.

Ikke gå glipp av denne muligheten!
Kontakt Ringerikes Blad nå, oppgi ditt studentnummer og få regionens nyheter daglig!

https://www.ringblad.no/ 

https://www.ringblad.no/


https://www.tronrud.no/no/
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«Tett på Næringslivet» - Bedriftsbesøk

Næringslivet og Industrien i Ringerike er mangfoldig og i vekst. 
Gjennom våre medlemsbedrifter kan du bygge viktig nettverk og relasjoner for din fremtid. Til informasjon kan de delta i programmet 
Trainee Ringerike som er en meget ettertraktet start på en karriere etter endt bachelor- eller masterstudie.

Ringerike Næringsforening vil i samarbeid med medlemsbedriftene gjennomføre 4 bedriftsbesøk til relevante, spennende og 
innovative bedrifter. I i studieåret 2021/2022 vil følgende bedrifter invitere:

https://spenncon.no/
https://www.ecit.com/no/

https://www.viken.skog.no

https://www.tronrud.no/no/
https://spenncon.no/
https://www.ecit.com/no/
https://www.viken.skog.no/
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Grand Hotel Hønefoss

Inviter familien til Hønefoss - Grand Hotel ligger i hjerte av 
Hønefoss, 100m fra Søndre Torg med nisjebutikker, hyggelige 
serveringssteder, og gåavstand til togstasjonen  og 
busstasjonen. 

Student-/familiepris, inkl. frokost: 
Kr. 700,- per døgn for enkeltrom
Kr. 900,- per døgn for dobbeltværelse

https://www.facebook.com/grandhotelhonefoss/
post@grand.bu.no

STUDENTHYBEL på Grand Hotel Hønefoss!

STUDENT «HYBEL» FOR EN KORT ELLER LENGERE PERIODE?
I «Annekset» har vi 9 rom med eget bad og enkle fasiliteter. 

Vi gir deg som student en spesialpris til kun kr 5.000,-/måned 
- Rom med eget bad

- Strøm

- Felles internett

- Leie betales pr måned forskuddsvis

- Kun 14 dagers bindingstid. Ønsker du ikke leie kommende måned sier du fra midtveis i 

inneværende. Dersom du ikke sier i fra må neste måned betales i sin helhet.

- Stor, god frokost til spesialpris kr 1.000,- pr mnd/kr. 30,- pr dag - eller kr. 100,- pr frokost -

serveres fra 06.30. 

Avstander:

- Universitetet i Hønefoss (Universitet Sør-Øst Norge) – deilig gåtur ca 14 min

Har du bil? Månedsparkering på hotellets p-plass ca kr 900,- pr mnd.

Har du sykkel? Vi kan finne trygt sted for å parkere sykkel kostnadsfritt.

Kontakt oss på tlf: 32122722 eller e-post post@grand.bu.no

https://www.facebook.com/grandhotelhonefoss/
mailto:post@grand.bu.no
mailto:post@grand.bu.no
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Scandic Hotel Hønefoss

Inviter familien til Hønefoss – Scandic Hotel ligger perfekt 
nært til buss-holdeplass og for en sentrumshandel og 
opplevelse. 

Student-/familiepris, inkl. frokost:
Kr. 790,- per døgn for enkeltrom 
Kr. 950,- per døgn for dobbeltrom

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/honefoss/sca
ndic-honefoss

Klækken Hotell

Inviter familie til ærverdige Klækken Hotell,  regionens mest innholdsrike 
hotell, omgitt av en privat park og med utsikt til
Norefjell. Kun en snau times kjøretur fra både Oslo og Gardermoen. Hadeland 
Glassverk og Kistefos; The Twist ligger kun 10 minutters kjøretur unna. 

Student-/familiepris, inkl. frokost:
Kr.    925,- pr døgn for enkeltværelse
Kr. 1.450,- pr døgn for dobbeltværelse
Kr.    350,- pr døgn for barn, 6-12 år i foresattes værelse

Trådløst bredbånd til fri disposisjon på hele hotellet, 
fri tilgang til vår Badepaviljong (per i dag kun basseng som er åpen) samt gratis 
parkering og ladestasjon for El-bil.
https://www.klaekken.no/

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/honefoss/scandic-honefoss
https://www.klaekken.no/
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og Haugsbygd IF Adrenalin

GRATIS DAGSKORT som studentmedlem i RNF.

Et fantastisk anlegg venter på dere på Ringkollen. Kun 10 min fra 
Klækken Hotell.

Du kan bruke dagspasset når det passer deg. Informer om ditt 
medlemsskap i billettluken for å aktivisere ditt gratis dagpass.
Avtal med noen flere studenter for en felles opplevelse.

http://ringkollenparken.no/om-ringkollen-parken

og Ringkollen Kafee

GRATIS VAFFEL OG KAFFE på kafeen på Ringkollstua som 
studentmedlem i RNF

Fossen Friluft: 
«Vi brenner for å formidle gode naturopplevelser!» 

De tilbyr fantastiske aktiviteter ute i naturen, fra sterke opplevelser til 
kurs og foredrag. 
I tillegg driver de kafeen på Ringkollstua: 
Stikk innom for gratis vaffel og kaffe, når
du er på Ringkollen.

Vis frem studentbevis ditt – og nyt!
https://www.fossenfriluft.no/privat/

http://ringkollenparken.no/om-ringkollen-parken
https://www.fossenfriluft.no/privat/
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Hadeland Glassverk - Hadeland Glassverk ligger på Jevnaker og er 
en av Norges eldste eksisterende industribedrifter, men også et stort 
handelssted med butikker, kafeer og utstillinger. 

Monet & Friends - Life, light and colour
Denne utstillingen er en digital kunstopplevelse.

Forbered deg på en levende symfoni av lys, farge og lyd, kombinert og 
Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne 
og Edgar Dega.

Utstillingen varer til 26. september 2021 og som student 
betaler du kun kr. 155,-
20% studentrabatt på ytterligere utstillinger
10% studentrabatt i Fabrikkutsalget. Ved fremvisning av studentbevis.

https://www.hadeland-glassverk.no/no/

Kistefos –

Kistefos og «The Twist»

Kistefoss – The Twist rangert som et av verdens 52 anbefalte turistmål i 
2020 av New York Times. En verdenskjent  superstjerne ligger 15 
minutter fra USN, du vil ikke gå glipp av en tur hit! 

En unik opplevelse, hele området innbyr til noe «helt annet». 

"Liquid Life" Utstillingen reflekterer over forholdet mellom 
mennesket og natur, med temaer som postmoderne økologi, øko-
feminisme og biologi.
https://www.kistefosmuseum.no/utstillinger/liquid-life

Utstillingen varer til  17. oktober 2021 og som student 
betaler du kun kr. 150,-. 

https://www.kistefosmuseum.no/

https://www.hadeland-glassverk.no/no/
https://www.kistefosmuseum.no/utstillinger/liquid-life
https://www.kistefosmuseum.no/

