Norsk MG Treff
Lista, Farsund
17.-20. august 2017

Norsk MG Treff arrangeres i år på Lista ved Farsund
Lista og Farsund ligger idyllisk til ved Sørlandskysten, omkranset av storslagen natur!
Veiene i området rundt Farsund er virkelig din MG verdig!
Det er ikke til å tro! Årene raser avgårde og Norsk MG Treff er allerede 7 år!
Det er vanlig å feire gode jubileum. Eksempelvis 5-årsjubileum. I 2015 fylte vi 5 år.
Det glemte vi i arrangørteamet helt!
Først i det vi satte i gang med NMGT 2016 kom vi på dette. Og da var det for sent å dra i gang en feiring.
Men feire NMGT skal vi. Nå blir det riktignok 7 års-jubileum. Eller 5+2 år, eller 3+3+1 år. Du er invitert!

Norsk MG Treff er det sosiale MG treffet
med hyggelige priser.
Profilen vår er enkel, men god overnatting.
God mat på alles fat. Du tar med din egen
drikke til måltidene og kosen ved bordet ute i
solen etter dagens tur.
Langs fine MG veier får vi opplevelser vi
legger oss på minnet og gleder oss over når
snøen igjen ligger på veiene og bilene er
parkert for sesongen.
I år har vi valgt å bo på Lista Flypark like ved
Farsund.
Her har vi arrangert NMGT flere ganger før
med stor suksess!
Lista er en plass vi koser oss!
Du er hjertelig velkommen!
Program for Norsk MG Treff:
Torsdag 17. august
Vi møtes på Lista Flypark i Farsund!
Uansett hvilken vei du velger til Farsund vil du
oppleve Norges flotte natur.
Østlandets dalfører og fjelloverganger, veier
som følger Sørlandets smukke kystlinje, eller
Vestlandets viltre natur krydrer turen frem til
Farsund og Lista. Nyt turen!
Innsjekk fra klokken 15:00.
Klokken 19:00 er det middag i flyhangaren der
vi også parkerer bilene.
Fredag 18. august
Etter frokost setter vi kursen mot Lyngdal og
videre til Kvåsfossen/Sørnorsk laksesenter
der vi skal oppleve Norges lengste laksetrapp,
som går 220 meter inne i fjellet.
Vi fortsetter så til Bølgen&Moi hotell Utsikten
for lunsj.
Etter lunsj kjører vi gjennom Kvinesdal, videre
mot Moi og til Tronåsen som er kjent for Rally
Monte Carlo i 1931.
Vi skal selvsagt kjøre Tronåsen.
Nede fra Tronåsen setter vi kursen mot Lista
igjen. Det er mulighet for å kjøre innom
Flekkefjord og besøke denne fine
Sørlandsbyen.
Middag i flyhangaren. I kveld er det grillmat på
programmet.
Siden vi feirer 5+2 år har vi ordnet kokker til å
grille for oss.
Vi tar oss derimot av det viktigste; å spise,
nyte og kose oss!
Vi avslutter med jubileumskake!

Lørdag 19. august
En kjøremessig rolig dag.
Vi holder oss mest i Farsundområdet.
Dagen blir full av opplevelser.
Den fantastiske, og i Norsk MG Treff
sammenheng, tradisjonelle
Bøensbakken står på programmet.
Alltid en suksess!
Det samme gjelder parkering og visning
av bilene på Torvet i Farsund.
Lunsj på Brygghuset i sentrum og tid til å
besøke Farsunds butikker.
En rusletur langs bryggene i denne
perlen av en Sørlandsby anbefales!
På tidlig ettermiddag returnerer vi til
Lista for nå skal det kjøres Gocart!
Vi fordeler alle deltagere i puljer som
selv velger sjåførteam, heiagjeng og
annen nødvendig support.
Beste team premieres!
Når vi er ferdige på Gocartbanen, er det
tid for å kose seg i solen før middag.
Middag i Befalsmessen klokken 19:00
Som seg hør og bør for en 5+2 års
jubilant er det mye hygge utover
kvelden.

Søndag 20. august
Det er tid for oppbrudd og hjemreise.
Men ikke før vi har fått oss en god
frokost og har sagt farvel til våre MG
venner!
Utsjekk er senest klokken 11:00
Takk for nå!
Norsk MG Treff hadde ikke blitt det
samme uten deg!
Kjør pent-kjør MG og god tur hjem!

Påmeldingsfrist er 15. mai 2017

Depositum pr. bil for alle romtyper:
Kr. 1000,skal være arrangøren i hende
senest 15.05.2017

Priser for deltagelse
En person i enkeltrom: Kr. 3.500,To personer i dobbeltrom: Kr. 4.900,Prisen inkluderer:
3 netter på Lista Flypark med frokost.
3 middager, torsdag, fredag og lørdag.
2 lunsjer på kjøreturene fredag og lørdag.
Omvisning Kvås laksetrapp
Gocartkjøring på Lista Flypark
Jubileumsoverraskelser

Restbeløp enkeltrom: 2.500,Restbeløp dobbeltrom: 3.900,skal være arrangøren i hende senest:
15.06.2017
Betaling gjøres til Per Mügge,
kontonummer: NMGTreff 9722.41.05782
Depositum tilbakebetales ikke ved avbestilling.

Hva kan Norsk MG Treff tilby deg?

- MG entusiastenes årlige høsttreff! Et MG arrangement du kan nyte sammen med din codriver!
- MG arrangementet der du treffer gode MG venner og knytter nye vennskap.
- MG arrangementet der du kan nyte synet av flotte MG`er, snakke bil, få og gi gode råd og erfaringer.

Påmelding
gjøres på en av to måter:
1: På NMGK sin webside.
Der finner du elektronisk
påmeldingsskjema.
2: Skriv inn dine data direkte i en
epost:
- Navn på sjåfør og codriver
- Adresse, epostadresse,
mobiltelefon, biltype og
årsmodell, regnummer og
medlemsnummer i NMGK

Kontaktinformasjon og
påmelding
Torbjørn Stangnes
Klauvsteinen 103
5146 Fyllingsdalen

Epost for påmelding:
torbjorn.stangnes@gmail.com

Arrangørteamet:

Steinar Braaten tlf. 91528777
Erik Bogaard tlf. 90893153
Per Mügge tlf: 93240237
Rune Andersen tlf: 48260585
Torbjørn Stangnes tlf: 90108536
Forbehold om nødvendige endringer.
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