
Norsk MG Treff
Hallingdal  

16.-19. august 2018 

Norsk MG Treff arrangeres i år i Hallingdal.

Hallingdal ligger sentralt plassert på Østlandet. Ganske så midt i mellom Oslo og Bergen, Kristiansand 
og Trondheim, omkranset av flott natur!

Norsk MG Treff er det sosiale 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 Torpomoen rednings og 
øvingspark, som ligger midtveis mellom Gol og Ål, 
like ved Rv7 mellom Oslo og Bergen.
På Torpomoen har vi hatt mange MG treff, store 
som små. Mang en MG entusiast har hatt et 
trivelig opphold her.
 
Vi har rom med eget bad og rom som deler bad.
Det er også mulighet for en vennegjeng å dele 
leilighet. 
Tildeling av rom skjer etter «først til mølla» 
prinsippet.
Du er hjertelig velkommen!

Program for Norsk MG Treff:

Torsdag 16. august 2016 
Vi møtes på Torpomoen i Hallingdal!
Uansett hvilken vei du velger til vil du oppleve 
Norges flotte natur.  
Østlandets dalfører, eller Vestlandets viltre natur 
krydrer turen frem til Hallingdal. Nyt turen!

Torpomoen er lett å finne, innkjøring rett fra Rv7.
Innsjekk fra klokken 15:00
Nå er det bare å legge hverdagens oppgaver bak 
seg, lene seg bakover og bare nyte en langhelg 
sammen med gode MG-venner! 

Klokken 19:00 er det middag som serveres i 
bålpanne på bålet ute. Det er ekte tradisjonskost 
fra Hallingdal, Småmat, du kan nyte! 
Drikke ordner du selv etter eget ønske.
Peisestuen er klar for kvelden!

Fredag 17. august
Vi starter dagen med en lokal kjøretur. Vi skal til 
fjells. Strandavatnet og Hallingskarvet blir en fin 
ramme rundt dagens lunsj.
Underveis har du mulighet til å oppleve 
eksempelvis Hol gamle kirke og Hivjufossen.

På tidlig ettermiddag er vi tilbake på Torpomoen 
igjen. Nå får vi en nyttig og lærerik demonstrasjon 
fra nødetatene om uhell vi kan komme opp i på 
vår ferd langs veien og hvilket apparat som settes 
i gang for å hjelpe oss.

Nødetatene vil vise sine oppgaver ved ulykker 
langs veien. Det demonstreres frigjøring av 
person fra bil. Bilen slippes fra en kranbil slik at 
dette skal illustrere skader på bil etter en kollisjon.
La oss håpe vi aldri må bruke kunnskapen fra 
denne demonstrasjonen, men den er nyttig om vi 
havner opp i denslags på vår ferd langs veiene i 
våre engelske sportsbiler.

Tradisjonen tro blir det grilling til middag.  
Hallingdal catering leverer grillmat, vi griller selv.  
Sosialt og trivelig rundt grill og bord!  
Drikke ordner du selv til maten.
Peisestuen er klar for kvelden!

Torpomoen rednings og øvingspark



Lørdag 18. august

Dagens kjøreopplevelser går til Hemsedal.  
Vi tar ikke korteste rute men legger ut på veier vi 
kan kose oss med i MG`ene våre.
Lunsj i dag er på Hemsedal Cafe midt i Hemsedal.

Når vi er «hjemme» igjen er det tid for å leke oss 
med Gymkhana. En uhøytidelig ferdighetskjøring 
med høy sosial faktor, latter i massevis og 
innsatsvilje! Kose oss i solen på fine uteområder 
skal vi selvsagt også gjøre.
Middag i spisesalen klokken 19:00. I kveld stiller vi 
gjerne i en pen bukse og jakke. Aller helst klær 
som er tidsriktige for din bil. Det er stilig det!!

Søndag 19. august

Vi avslutter en fin MG helg med å besøke et 
gedigent veteranbiltreff på Nesbyen, ca 35 
kilometer øst for Ål.
I fjor besøkte over 900 biler treffet. 
I år er målet å runde 1000 biler!!  
Det skal vi bidra til!
På treffplassen parkerer vi samlet og slik at det er 
greit å komme seg ut igjen når man selv ønsker. 
Norsk MG Treff avsluttes med besøket på dette 
treffet.



Påmeldingsfrist er 1. mai 2018

Priser for deltagelse
En person i enkeltrom: Kr. 3.500,-
To personer i dobbeltrom: Kr. 5.900,-

Prisen inkluderer:
3 netter på Torpomoen rednings og øvingspark 
med frokost. 
3 middager, torsdag, fredag og lørdag. 
2 lunsjer, på kjøreturene fredag og lørdag. 
Trykket program og Rallyboard. 
Nødetat demonstrasjon, hurtigfrigjøring mv.
(forbehold om at brann, politi og ambulanse ikke 
må ut på oppdrag)

Depositum pr. bil for alle romtyper: 
Kr. 1000,- 
skal være arrangøren i hende 
senest 15.05.2018

Restbeløp enkeltrom: 2.500-  
Restbeløp dobbeltrom: 4.900,-  
skal være arrangøren i hende senest: 
15.06.2018

Betaling gjøres til Erik Bogaard
kontonummer:  2801.46.61370 Norsk MG Treff 

Deltagervilkår finner du ved det elektroniske 
påmeldingsskjema på klubbens webside.

Hva kan Norsk MG Treff tilby deg? 

- MG entusiastenes årlige sensommertreff! 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 og 
deltagervilkår.

2: Skriv dine data 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:
nmgt@nmgk.no

Hallingdal Catering leverer maten på 
Torpomoen.
Storestølen Fjellstugu serverer lunsj fredag.
Hemsedal Cafe serverer lunsj lørdag.

Arrangørteamet:

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