
Norsk MG Treff 
feirer 10 år!

Du inviteres til Lista  
13.-16. august 2020   



Velkommen til Lista Flypark, Farsund!

Vi har arrangert på Lista flere ganger, det passer ypperlig å 
feire at Norsk MG Treff er 10 år her.

Denne gangen vil vi oppleve mer av Lista, og sørlandsk 
kystkultur. Vi samarbeider med Vest-Agder Muséet, og 
krydrer med noen artige underholdningsinnslag.

Du er hjertelig velkommen!

Program for Norsk MG Treff:

Torsdag 13. august
Uansett hvilken vei du velger til Farsund og Lista har du 
mulighet til å kjøre gjennom flott norsk natur. Nyt turen!

Lista Flypark er lett å finne. Kjør forbi Farsund på Rv43 
videre til Vanse, ta så til høyre på Fv463.
Lista Flypark ligger lett synlig og skiltet langs Fv463.
Innsjekk fra klokken 15:00.

Parkering av bilene foran Befalsmessen. 
Her kan vi sitte på terrassen med et passende glass og 
nyte synet av de flotte MG`er på plenen foran oss!
Klokken 19:00 er det middag i Befalsmessen. 
Drikke ordner du slik du selv ønsker.

Fredag 14. august
Etter en god frokost legger vi ut på dagens tur.
Ca. 15 mil gjennom flott natur gir oss fine opplevelser. 
Vi skal kjøre til Sjølingstad Uldvarefabrik, som er en del av 
Vest-Agder museet. Fabrikken er i gang for oss, og vi får se 
uldvareproduksjon på gamlemåten.

Lunsj spiser vi på Lindesnes Havhotell. 
Etter lunsj blir det ekte sørlandsk underholdning, før vi 
fortsetter tilbake til Lista.Terrassen står klar for en trivelig 
stund i solen! Ja, for sol har vi selvsagt bestilt.

Klokken 19:00 er det middag i Befalsmessen.
Drikke ordner du slik du selv ønsker.
Etter middagen blir vi hentet av veteranbusser fra "Sam 
Sør Agder", som tar oss med på tur for å oppleve ennå litt 
mer av Listanaturen.



Lørdag 15. august
Etter en god frokost kjører vi ut på dagens opplevelser. 
I dag måles ikke opplevelser i antall mil, men i antall 
smil!

Næropplevelsene står i kø, det blir rett og slett en 
«Lista-dag»:
Bøensbakkene er selvsagt på programmet!
Vi har kjørt de før, men opplevelsen er så flott og 
muligheten byr seg så sjeldent så vi gjentar suksessen!

Nordberg Fort og Redningsstasjonen i Østhasselstrand 
skal oppleves, og vi guides rundt både i bil og til fots. 
I "restauranten" på Nordberg Fort spiser vi også lunsj 
med havets delikatesser. De som var med i 2014, 
minnes ganske sikkert et meget bra skalldyrbord. 
Gled dere!

Tilbake på Lista Flypark er det tid for sosialt samvær 
ved Befalsmessen.

MG-jentene har noe på gang før middag, rett og slett 
«Det sprudlende hjørne»
Arrangørteamet består kun av unge menn derfor er vi 
avskåret fra å få innside informasjon om hva dette går 
ut på. 
Vi overlater derfor til damene å kringkaste tid og sted 
for «Det sprudlende hjørne».
Det vi kan si er at vi har tilgode å se noen komme fra 
«Det sprudlende hjørne» med sure miner! 
Smilet pleier å gå fra øre til øre og latteren kan høres. 
Langt!

Tre retters festmiddag i Befalsmessen  kl. 19.00  
Underholdningsinnslag før serveringen.
På bordet vil det stå en flaske vin, og "MG øl" til hver 
bil. Drikke utover dette ordner du selv.

Søndag 16. 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



Påmelding åpner 8. mars 2020, kl. 19:00

Påmeldingsperiode: til og med 15. mars 
Vi gjør det på denne måten slik at alle medlemmer har rukket å motta 
invitasjonen via sin senterleder.

Priser for deltagelse
En person i enkeltrom: Kr. 4.950,-
To personer i dobbeltrom: Kr. 6.950,-

Prisen inkluderer:
Tre netter på Lista Flypark, med frokost. 
Middag torsdag og fredag.
Tre retters festmiddag og underholdning lørdag kveld.
Lunsj fredag med underholdning. Lunsj lørdag, havets delikatesser.
Rallyboard.

Depositum pr. bil for alle romtyper: Kr. 1000,- 
skal være arrangøren i hende innen 30. mars 2020

Restbeløp enkeltrom: 3.950,-  
Restbeløp dobbeltrom: 5.950,-  
skal være arrangøren i hende innen 31. mai 2020
Betales til: Norsk MG-Treff v/Erik A. Bogaard kto. 2801.46.61370

Reisevedtekter for Norsk MG Treff 

1. Innbetaling av deltagerpris skal gjøres iht. den frist som er oppgitt i 
invitasjonen for treffet.  
Påmeldinger er å anse som bindende når skriftlig påmelding er mottatt 
av arrangør. 

2. Depositum og deltagerpris refunderes ikke.  
Dette fordi arrangementet må sikre avtaler med tjenesteleverandører. 
Ved sykdom må deltager påregne å bruke sin reiseforsikring. Sørg 
derfor å ha reiseforsikring. 

3. Bil og sjåfør. 
Enhver bileier eller sjåfør er ansvarlig for sitt eget kjøretøy på alle vis. 
Arrangør kan ikke holdes ansvarlig for noe forhold vedrørende 
kjøretøyene eller bruken av disse.

Påmelding gjøres slik:

På NMGK sin webside:
www.nmgk.no
eller:
epost til nmgt@nmgk.no

Skriv dine data i en epost.
- Navn på driver og codriver
- Mobiltelefonnummer på 

begge
- Post adresse
- Epost adresse
- Biltype og reg. nummer
- Medlemsnummer
- Sentertilhørighet

Kontaktinformasjon

Erik Bogaard
Skougaards gate 10
4550 Farsund

Epost for påmelding: 
nmgt@nmgk.no

Arrangørteamet:

Steinar Braaten tlf. 91528777

Erik Bogaard tlf. 90893153

Torbjørn Stangnes tlf: 90108536

Jonny Klemmetsrud tlf: 90914157

Forbehold om nødvendige endringer.

SBDesign

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  dele erfaringer.

- MG jentenes «Det sprudlende 
hjørne»

Norsk MG Treff 10 år, 
kort historikk:

2010: Lista
2011: Lista
2012: Rjukan og Valdres
2013: Eidfjord
2014: Lista
2015: Skjeberg
2016: Sogndal
2017: Lista
2018: Ål i Hallingdal
2019: Sogndal
2020: Lista
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