
Norsk Rally
Rauland-Haugesund  

8.-11. juni 2017 



Kjære medlem av Norsk MG Klubb

Det er med stor glede vi kan invitere deg til det andre Norsk MG Rally!
Norsk MG Rally er klubbens hovedarrangement i kjøresesongen og eies av Norsk MG Klubb.

Du er hjertelig velkommen!
Ta med din fantastiske codriver og din kjære MG og 
bli med på dette høydepunktet i sesongen 2017!  
Vi ser frem til noen fine sommerdager i nydelige 
omgivelser på tur med våre MG biler, som gir oss en 
minnerik og fin MG opplevelse!  

Programmet for Norsk MG Rally 2017 blir slik:

Torsdag 8. juni 2017 
Vi møtes om ettermiddagen på Skinnarbu 
Nasjonalpark hotell, ikke langt fra Rjukan.
Her skal vi bo vår første natt denne helgen.
Fra klokken 15:00 er det innsjekking.
Klokken 20:00 er det middag. En rikholdig buffet står 
klar i hotellets spisesal.
Vi begynner kvelden med en samling i villreinsenteret.

Fredag  9. juni 
Etter en god frokost setter vi kursen mot vest. 
Haugesund er målet. En flott by preget av sitt 
kvadratur og som har Norges lengste gågate, Haralds 
gate, også omtalt som Haugesund`s sjel. 
Smedasundet med yrende uteliv er sentralt i byen. 

Underveis opplever du flott norsk natur, og selvsagt 
veier som skapt for din MG, godt vennskap og stor 
MG entusiasme! 
Vi starter i høyfjellet og ender opp ved havet. 
Kjøretraseen gir oss stor variasjon på naturen rundt. 
Fra vilt høyfjellterreng, ned til vestlandsfjorder, før vi 
ankommer kystbyen Haugesund.
Så vidt vi vet har det aldri vært et stort MG 
arrangement i klubbens regi i Haugesund.  
Dette er en unik mulighet til å slå følge med mange 
glade MG venner til byen som har filmfestivalen, 
sildajazz mm.



Lørdag 10. juni
Vi starter dagen ned å kjøre inn i sentrum for å parkere på Rådhusplassen og lar våre gilde kjøretøy bli beskuet av 
publikum.
Formiddagen er så til fri disposisjon. Du kan gjerne stå ved bilene og snakke bil, eller ta deg en handletur i byens 
mange butikker. Eller bare rett og slett rusle deg en tur i gågaten Haralds gate, ja rett og slett nyte en formiddag i 
denne fine byen. Langs Smedasundet er det yrende båtliv og mye å oppleve.

Så setter vi fart på bilene for å kjøre dagens MG tur, med beundrende blikk fra publikum ruller vi ut fra 
Rådhusplassen, klar for dagens kjøreopplevelser! 
På trivelige MG veier kjører vi Karmøy rundt. På vår vei sørover følger vi kysten forbi Åkrehamn.  
Vi stopper i Skudeneshavn for å oppleve denne fine lille byen før vi fortsetter langs fjorder og viker tilbake til 
hotellet.  
Skudeneshavn har fått pris for å være den nest best bevarte småby i Norge og er en aktiv småby. Arrangør av 
eksempelvis Skudefestivalen, Norges største kystkulturfestival.
Dette er virkelig trivelige veier som skapt for MG kjøring! Tilbake til hotellet legger vi kursen på innsiden av Karmøy.

I kveld er det bankett i hotellets konferansesal med runde bord og hvite duker!
Det er alltid populært å kle seg  tidsriktig etter vår MG bil`s årstall.Vi oppfordrer alle til å matche sin bil!

Søndag 11. juni 
Det er tid for oppbrudd og hjemreise. Men aller først; en god frokost før vi sier farvel til våre MG venner!
Utsjekk er senest klokken 11:00 

Arrangørteamet og Norsk MG Klubb takker deg for at du deltok.  
Norsk MG Rally hadde ikke blitt det samme uten deg! 

Kjør pent-kjør MG og god tur hjem!



Kontaktinformasjon 
Epost: nmgr@nmgk.no

Postadresse: Berit 
Frøseth Nielsen

Asker Terrasse, 1384 

Asker


Arrangørteamet: 
Steinar Braaten  
tlf. 91528777

Berit Frøseth Nielsen  
tlf. 91691666

Erik Bogaard  
tlf. 90893153
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sign text er Norges største produsent av utendørs 

reklame og dekor til skilt og dekorbransjen. Det 

har vi blitt gjennom å levere moderne løsninger 

av høy kvalitet gjennom 30 år. Prøv oss når du 

skal levere ditt neste prosjekt!

sign text - vi holder det du lover

signtext.no | Tlf.: 63 91 04 50 | post@signtext.no

DEKOR OG SKILTPåmelding 
Påmelding sendes på epost til:  nmgr@nmgk.no  
Du kan også melde deg på direkte fra NMGK sin 
webside, eller pr post til : 
Berit Frøseth Nielsen, Asker Terrasse 4, 1384 Asker. 
 
Priser 
2 personer i dobbeltrom fra torsdag 8 juni- til søndag 11 
juni: 6.900,- 
1 person i enkeltrom fra torsdag 8 juni- til søndag 11 
juni: 4.400,-           
     
Beløpet inkluderer: 
Frokost og middag alle dager samt lunsj fredag og 
lørdag. Drikke til maten kommer i tillegg. 

1 natt på Skinnarbu Nasjonalpark hotell. 
2 netter på Radisson Blue hotel i Haugesund  
3 middager på hotell. 
Rallyboard og unikt grillmerke for treffet. 

Påmeldingen er bindende og ønskes innen  
1. FEBRUAR 2017.  
 
Depositum pr. bil er kroner 2000,-  og innbetales til 
konto:  1503.83.08944  innen  
15. FEBRUAR 2017.  
Restbeløpet betales innen 15. APRIL 2O17.

 

Din leverandør av deler til engelske sportsbiler! 

www.mghagen.no 

Tlf.: 69 89 60 00 Mobil: 92 25 24 57 

Besøksadresse: Jernbanegata 12, 1850 Mysen 

 

Vi ønsker Norsk MG Rally velkommen til oss!
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