Norsk

Rally

30. mai-2. juni 2019
Inviteres du til
en perle på Sørlandet.

Velkommen til Fevik !

Kjære medlem av Norsk MG Klubb
Det er med stor glede vi kan invitere deg til det fjerde
Norsk MG Rally!
Norsk MG Rally er Norsk MG Klubb sitt
hovedarrangement i kjøresesongen.
Du er hjertelig velkommen!
Ta med din fantastiske codriver og din kjære MG og bli
med på dette høydepunktet i sesongen 2019!
Vi ser frem til noen fine sommerdager i nydelige
omgivelser. En tur med våre MG biler som gir oss en
minnerik og fin MG opplevelse.
I år besøker vi Sørlandet, nærmere bestemt Fevik.
En fantastisk plass.
Strand Hotel Fevik er vår base i denne flotte delen av
Norge.
Krydret med flotte MG`er og hyggelige MG entusiaster
blir Norsk MG Rally 2019 en opplevelse for livet!
Tidspunkt
Som du ser er arrangementet en uke tidligere enn
klubbens tradisjonelle helg.
Det skyldes at hotellet var fullbooket med to bryllup
«vår» helg.
Men helgen før var det kapasitet, og til Fevik vil vi!
Så derfor MG venner, i 2019 stiller vi opp en uke før,
og sender samtidig gode tanker til de kommende
ektepar! De ønskes et Meget Godt ekteskap!

Om du vil kan du starte helgen med biltreff!
Torsdag 30.mai 2019 arrangerer LMK v/Froland
motorveteran klubb treff på Kringla stadion
Det ventes mer enn 1000 veteran og entusiastbiler
klokken 11:00 til 14:00 denne dagen!
De som ønsker kan møtes her og nyte atmosfære og
bilentusiasme før videre kjøring til Strand Hotel Fevik.
Vi får egen oppstillingsplass inne på området som
også inkluderer de moderne MG!
Programmet for Norsk MG Rally 2019 blir slik:
Torsdag 30. mai 2019
Veien til Fevik er, uansett hvor du kommer fra, en fin
opplevelse. I din staselige MG kan dagen rett og slett
ikke bli bedre!
Kom når du vil, hva med en liten rusletur langs
stranden før du sjekker inn? Fra klokken 15:00 er det
innsjekking.
Parkering på eget område. Nå er det bare å nyte en
frihelg, MG venner, miljø og det flotte hotellet med unik
beliggenhet.
Middag i hotellets spisesal klokken 19:00
Fredag 31. mai
Etter en god frokost kjører vi ut på Sørlandske
småveier. Vi skal nyte natur og miljø langs kystveier og
inn i landet. Veier som skapt for MG kjøring!
Underveis blir det lunsj.
Middag i hotellets spisesal klokken 19:00

Lørdag 1. juni
Etter en god frokost skal vi ut på dagens opplevelser.
Hva er mer riktig enn å nyte en båttur i den Sørlandske
skjærgård?
Og selvsagt blir det lunsj som passer for en båttur!
Kos deg på turen mens båten tar oss gjennom den fantastiske
skjærgården!
Middag klokken 19:00
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 deg til å matche din bil.

« Vår kunnskap
din trygghet

sign text leverer folie til alle formål,
inkludert wrapping av biler.
Kontakt din lokale
skilt- og dekorleverandør

Søndag 2. juni
Det er tid for oppbrudd og hjemreise etter en koselig helg med
flotte mennesker og fine biler.
Men aller først; en god frokost før vi sier farvel til våre MG
venner! Det er mange MG veier langs kysten og innover i landet
du kan kjøre på din vei hjemover.
Kjør pent-kjør MG!

Påmelding
Påmeldingen er bindende og
ønskes innen
1. FEBRUAR 2019.

signtext.no

Påmelding gjøres på NMGK
sin webside.
Logg inn på klubbens
webside og fyll ut skjema.
Epost: nmgr@nmgk.no
Postadresse:
Berit Frøseth Nielsen, Asker
Terrasse 4, 1384 Asker.
Priser
2 personer i dobbeltrom:
7.800,1 person i enkeltrom: 4.900,Beløpet inkluderer:

VERKSTED - SERVICE

SPESIALIST PÅ GAMLE BILER

LIER TRAKTOR

WWW.LIER-TRAKTOR.NO

VI GJØR DIN VETERANBIL MER MILJØVENNLIG:

Vi har over 20 års erfaring med salg og montering av
MAGNETIZER MILJØMAGNETER
• REDUSERER UTSLIPP MED OVER 50%
• 5 - 6 % EFFEKTØKNING
• 8 - 10 % DRIVSTOFFBESPARELSE
Priseks.: MGB 2 forgassere kr. 3.840 + mva. Mont. ca. kr. 500 + mva.

ØVRE EIKERVEI 75 • TLF 32 21 81 81 • post@liertraktor.no

3 netter på Strand Hotel Fevik
med frokost.
2 middager på hotellet,
torsdag og fredag.
Festmiddag lørdag inkludert
aperitiff og vinpakke.
Lunsj fredag ifm. kjøreturen.
Lunsj lørdag ifm. båtturen
Båttur i Sørlandets flotte
skjærgård.
Rallyboard og unikt grillmerke
for treffet.
Depositum pr. bil er kroner
2000,- og betales til konto:
1503.83.08944 innen 15.
FEBRUAR 2019.
Restbeløpet betales innen 15.
APRIL 2019.

Kontaktinformasjon
Epost: nmgr@nmgk.no
Postadresse:
Berit Frøseth Nielsen
Asker Terrasse 4,
1384 Asker
Arrangørteamet:
Steinar Braaten
tlf. 91528777
Berit Frøseth Nielsen
tlf. 91691666
Erik Bogaard
tlf. 90893153
SBDesign

Din nye samarbeidspartner !
SKADESENTERET BUSKERUD AS

• Billakkering

Alt innen lakkering, Moderne
utstyr og kvalitetslakk, Dyktige fagarbeidere,
Forsikringsskade-taksering, Fornøyde kunder.

• Smart repair

Små bulker og riper,
Lakkskader og steinsprut, Reparasjon av lettmetall
felger, Skinn, velur, stoff interiør, Plast reparasjon

• Bilpleie

Fullshine - Polering,, Lakkforsegling,
Partikkel/Ripefjerning, Lyktepolering, Interiørenes,
Rens av klimaanlegg

• Bil glass

Din leverandør av deler til engelske sportsb
Din leverandør av deler til engelske
sportsbiler!
www.mghagen.no

Steinsprutskade – Kostnadsfri
reparasjon ved kasko/delkasko, Skifte av frontrute,
bakrute eller side ruter.

• Rustbeskyttelse – leveres av
Dinitrol understellsbehandling.

• Dekk
merker.
Besøk adresse:
3048 Drammen

Syretårnet 41,

Time bestilling:
/ 480 12 161

Tlf. 95 00 80 20
resepsjon@skbas.no

Webside:

stiller
på 00
Norsk
MG92
Rally
Tlf.:Vi69
89 60
Mobil:
25 som
24 57
serviceteam og veihjelp!
Besøksadresse: Jernbanegata 12, 1850 My
www.mghagen.no
Tlf.: 69 89 60 00 Mobil: 92 25 24 57
Org.nr. 997 174 593
Besøksadresse:
Vandugbakken 18, 1850 Mysen

– Alt innen dekk, Fagkunnskap, Pålitelig
service, Dekkhotell, Kjente dekk

www.skbas.no

DiamondCare keramisk lakkbeskyttelse

Lei av
polering?
-

Forsterket lakkstyrke
7 års garanti
Ingen etterbehandling
Ingen kontroller

Vil du vite mer: Tlf 48147777
Facebook: DiamondCare

Over 160 norske bilforhandlere anbefaler DiamondCare
Dette virker, spør Erik!

