
Velkommen til

NORSK MG RALLY
Hotel TanumStrand, Grebbestad,

8. - 11. juni 2023

Norsk MG Klubb‘s hovedarrangement 2023

Norsk MG Klubb ønsker deg fine dager
sammen med hyggelige mennesker i et
av kyst-Sveriges flotteste områder.

Sverige



Det er med stor glede vi inviterer deg til
Norsk MG Rally 8.-11. juni 2023

Kjære medlem av Norsk MG Klubb!
Det gleder oss å kunne invitere deg til vårt
hovedarrangement, Norsk MG Rally 2023.
Vi skal bo på Hotel TanumStrand,
Grebbestad i Sverige, som er en perle på
den svenske vestkysten med en storslagen
beliggenhet rett ved vannkanten.
Hotellet har alt du kan ønske deg, hyggelige
rom, noen med utsikt over havet, bryggekafe
og spa med mange fasiliteter, bar og restau-
rant.
Torsdag 8.juni

Vi møtes på hotellet, sjekker inn fra kl.15:00
Kommer du tidligere, kan du vandre på
bryggen og ta en kaffe på den fine brygge-
kafeen helt nede i vannkanten. Kafeen har
alle rettigheter.
Ved ankomst får dere utlevert rallyboard,
strips, vognmerke og detaljert kjøre-
beskrivelse

Om du ikke vil kjøre på motorvei (E6), går
det fint å kjøre deler av den gamle veien helt
fra Oslo til Svinesund og fortsette via
Strömstad på den gamle veien ned til
Tanumshede. Kjør derfra gjennom
Grebbestad og til hotellet.

Kl. 20:00 serveres det stort rekesmørbrød og
drikke i restauranten.



Fredag 9.juni
Etter frokost kjører vi fra hotellet til
Vitlycke Museum der vi får guidet
tur gjennom et av Sveriges mest
spennende områder med helle-
ristninger. Denne forhistoriske billed-
skatt er så inneholdsrik og spesiell at
den finnes med blandt verdens
samlede kulturarv på Unesco‘s
Verdensarvliste.

Norsk MG Rally 8.-11. juni 2023

Fra Vitlycke Museum kjører vi til
Hotel Smögen Hafvsbad der vi skal
ha lunch ca. kl. 14.00.
Hotel Smögens Hafvsbad, ligger i et
av Sveriges vakreste omgivelser på
den lille øya Smøgen i Bohuslän på
den Svenske vestkysten.

Lørdag 10.juni

Vi skal på båttur med Selin Charter.
Vi kjører gjennom den Svenske
skjærgården og finner en øy der vi
kan gå i land og spise lunch.

Stor skalldyrsbuffe på TanumStrand med et
hav av vestkystens lekkerheter.

Lørdag kveld



Søndag 11.juni
Det er tid for oppbrudd og hjemreise.
Håper dere har hatt en uforglemmelig
helg sammen med oss!
Takk for denne gang og velkommen
med oss neste år!
Vi vet at noen vil forlenge oppholdet
noen dager. Vi forhandler med hotellet
om priser og kommer tilbake om dette
senere.

SLIK MELDER DU DEG PÅ:
Send en e-post til Per Mügge,
per.e.mugge@gmail.com
E-posten skal inneholde:
* Navn på fører og co-driver
* Mobilnummer til begge
* Bilmodell, registreringsnummer og år
* Sentertilhørighet og medlemsnummer
* Din e-postadresse
* Ev. opplysninger om matallergi
Du vil motta en e-post som kvittering for
din påmelding

Vi ønsker alle god tur hjem !

DELTAGERPRISER:
Bil med 2 personer i dbl.rom kr. 11.745,-
Bil med 1 person i sgl.rom kr. 7.350,-

Norsk MG Rally er åpent for
medlemmer av Norsk MG Klubb eller
klubb tilsluttet MG Car Club med
fortrinn for kjøretøy av merket MG.
Påmelding starter søndag 8. januar kl.
12:00.
E-poster sendt før dette tidspunkt er ikke
gyldige.
Påmeldingsperioden avsluttes søndag
29. januar.

Betaling:

HUSK Å SETTE DITT NAVN PÅ
BETALINGEN !

Drikke betales av den enkelte.

Prisen inkluderer:
* Opphold på TanumStrand i 3 netter.
* Rallyboard, grillmerke, kjørerute og

program.
* Torsdag: servering og drikke.
* Fredag: frokost, guide på Vitlycke,

lunch på Smøgen Hafvsbad og fin
middag på TanumStrand.

* Lørdag: frokost, båttur, lunch og stor
skaldyrsbuffe på TanumStrand.

* Søndag: frokost

* Bindende depositum kr. 1.200,- betales

* Hovedbeløpet, minus depositum
betales innen 5. april.

* Beløpene betales til kto. 1506.55.80729

innen 15. februar.

Viktig: siste frist for den enkelte til å
avbestille, for ikke helt eller delvis bli
ansvarlig for rom og andre forhånds-
betalte utgifter er 5.mars. Vi anbefaler
reiseforsikring for å være gardert etter
nevnte dato, også i tilfelle sykdom.
Endrede nasjonale eller lokale covid-19
restriksjonerer er unntatt.

457 95 Grebbestad, Sverige
Telefonnummer: +46 525 190 00

Adresse til hotellet er:

Denne brosjyren er produsert i desember 2022.
Skulle det vise seg at noe blir rimeligere i.l.a.
2023 vil repektive deltagere bli refundert
tilsvarende. Det kan også oppstå endringer i
programmet under våren 2023, som ligger
utenfor vår kontroll. Slike endringer vil bli
meddelt.

Rallykomiteen NMGR 2023
Med vennlig hilsen


