Vognmannen28. - 29. – 30. juni 2019 Tresfjorden / Vestnes Kommune
Det blir åpent for innkjøring for deltagere hele uke 26 / 2019.
Påmelding til Vognmannen www.transporthistorisk.no fra 1. -31. mai. Eller til Vognmannstyrets kasserer, Geir Ola
Sæteråsen på tlf.454 06 711 i samme periode.

Sjåfører og kartleser på bilen vil få middag etter målpassering, i år vil Bygdekvinnelaget servere Viltgryte.
Det vil bli laget til matbilletter som følger papirer ved ankomst.
Premiering beste tidsriktige antrekket på / under løpet. Lengst kjørt – kjøretøy til arrangementet. … bl.a.
Fredag 28. juni er vi invitert på besøk til Scania Digernes, som i år feirer 10 års jubileum.
Vi kjører fra Tresfjorden kl. 1200 – møtes hos Scania kl. 13 hvor det fristes med omvisning, kaffe og vafler og ikke
minst god prat.

https://www.scania.com/no/no/home/misc/dealer-locator/dealer-detail.html?dealer=181cffaa-3831-4ba0-a00fbbab93f43035
De som ønsker å bli med på turen, melder seg på ved ankomst. Vi vil sette opp veteranbusser for de som ikke
ønsker å kjøre egen bil. Strekningen Tresfjorden – Digernes er ca. 45 kilometer. Fin vei.
-

Kl. 15 setter vi oss i bilene hos Scania og kjører til Straumen Bil AS på Skorgen/ Kjøpstad, hvor vi er
invitert til omvisning http://www.straumenbil.no/

For de som ikke er kjent i området, så ligger Straumen Bil AS ca. 5 kilometer fra Tresfjorden, så det er på vei
tilbake til arrangementet.
Det planlegges frokost i «stor telt» både fredag – lørdag og søndag
Underholdning i «Stor Telt» fredag og lørdag / Salg av mat + drikke.
Her kan dukke opp noen konkurranser.. Ridder kroa (ligger like ved oppstillingsplass) Dans fredag og lørdag for de
som fristes.
Velkommen til Vognmannen 2019
Hilsen
Storfjorden Automobil klubb
Irene Årsnes
Leder
Samarbeidspartnere, på arrangementet;
Tresfjord Røde Kors
- Tresfjord Janitsjar
- Tresfjord ungdomslag

Kontaktpersoner for Vognmannen
Storfjorden Automobil klubb: Irene Årsnes – tlf. 916 16 630
Tresfjord anlegget/ parkering: Jan Arvid Sylte - tlf. 917 33 303

