Kongesalen

Skandinavisk V8-treff i Norge 5.-7. juli 2019
Early Ford V8 Club - Norway har gleden av å invitere alle
Early Ford V8 Club medlemmer til Skandinavisk Ford V8
Treff i 2019.
Treffet vil bli avholdt i fredelige omgivelser på hotell
Sjømilitære Samfund på vakre Karljohansvern i Horten.
Hotellet ligger sentralt i Skandinavia; 80 km sydover fra
Oslo, 50 km fra Svinesund pluss ferge Moss-Horten som
tar 30 minutter; 50 km nord for Sandefjord med ferge som
tar 2,5 time fra Strømstad; 60 km nord for Larvik fra fergen som tar 3,5 time fra Hirtshals.

Vi har reservert hele hotellet med
47 rom (hvorav 6 rom allerede er
booket før annonsering)
Hotellets parkeringsplass, som vi får
helt for oss selv, ligger godt skjermet
fra omgivelsene.
Kontaktperson:
Hans Anders Rygh; +47 934 80 161
epost: scandv8@earlyfordv8.no
Påmelding på

www.earlyfordv8.no
Påmeldingsfrist: 1. april 2019.
NB: De som på grunn av allergi etc.
må ha spesiell mat må gi beskjed ved
påmeldingen. Dette koster ikke ekstra.
Pga. allergi blant betjeningen kan
man ikke ha med seg hund.

Ved direkte kjøring er avstanden
mellom Horten og
-Stockholm 430 kilometer
-København 435 kilometer
-Malmö 450 kilometer
-Ålborg 268 kilometer
-Gøteborg 209 kilometer
-Larvik 53 kilometer
-Oslo 80 kilometer.

Program:
Fredag 5. juli:
kl. 14		
Ankomst og innsjekking på rommene.
kl. 18		
Samling ute på terrassen med grillmat og om		
visning med ølsmaking i hotellets mikrobryggeri.
		
Hotellet har lovet at dette skal bli godt, og at vi
		
skal bli mette!
Lørdag 6. juli:
kl. 07		
Frokost i Spisesalen.
Bakke Mølle
kl. 10		
Vi fyrer opp våre EarlyFords og kjører løp.
kl. 11-15
Sosial forbrødring med poster, praktiske oppgaver, solid “Cowboy- lunsj”, maling av mel og 		
		
omvisning på historiske Bakke Mølle.
kl. 16		
Vi er tilbake på hotellet. Flere oppgaver skal løses på parkeringsplassen.
kl. 19		
Festmiddag med aperitiff og treretters festmeny i Kongesalen, med kaffe og utdeling av priser.
Deretter
Sosial samling , musikk, frukt og snacks. Drikke betales separat.
Søndag 7. juli:
kl. 08 - 10
Frokost i spisesalen, og takk for denne gang.
kl. 11		
For de som ønsker å være med: Vi jobber med å få til en guidet tur på Karljohansværn med 		
		
omvisning på det gamle marineværftet m.m.
Mandag 8. juli
Rørstrand Camping
De som ønsker kan bli en natt ekstra med frokost.
For de som ikke ønsker å bo på
hotellet, har vi reservert 5 campinghytter på Rørstand Camping,
som ligger drøyt 2 km fra hotellet.
Plass til 4 personer, pris Nok 550,pr. døgn. Forespør via e-post;
scandv8@earlyfordv8.no.

Vi oppfordrer alle til å melde seg på, og ordne betaling via link på vår hjemmeside på internett:
www.earlyfordv8.no DE SOM IKKE MELDER SEG PÅ VIA INTERNETT FØLGER INSTRUKS HER:
Påmeldingskjema:

Navn:
Adresse:
Mobiltelefon og e-postadresse:
Bilnummer og årsmodell:
Deltakeravgift:
Grillmat på fredag, pr. person Nok 495,-

Antall personer:

Sum Nok:

Pris pr. person Nok 1 250,-

Antall personer:

Sum Nok:

**Sum som betales til Early Ford V8 Club - Norway:
Guidet tur på søndag: Er det interesse for dette? (hvis nei, sett null)

Totalt Nok:
Antall personer:

Prisene inkluderer grillmat med ølsmaking på fredag (495,-), lunsj og bankett på lørdag (1250,-)
Drikke betales separat.
Informasjon over sendes på epost til scandv8@earlyfordv8.no og summen betales til konto under ved påmelding
**Betaling til konto 0532 15 77816; fra utlandet NO94 0532 15 77816; BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
NB: Husk å merke betalingen med: V8Treff_ditt navn.
Hotellrom bookes direkte til hotellet pr. telefon +47 33 03 90 60, eller e-post til reception@smshotell.no
Enkeltrom (én person) med god frokost, 1195,- pr. natt.
Dobbeltrom (to personer) med god frokost, 1395,- pr. natt.
NB: Dette er spesialpriser for oss ved booking pr. telefon eller e-post som angitt ovenfor.

