Vognmannen28. - 29. – 30. juni 2019 Tresfjorden / Vestnes Kommune
Storfjorden Automobil klubb (SAK) ønsker å takke Transporthistorisk Forening for tildeling av Vognmannen 2019.
Selve arrangementet og oppstillingen skal være i Vestnes kommune, Tresfjord. Nærmere bestemt på Tresfjord
Hestesenter. Det blir åpent for innkjøring for deltagere hele uke 26 / 2019. Komiteen har allerede startet med
planlegging av underholdning og aktiviteter fra torsdagen. 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.
Invitasjonen kommer.
For de som ønsker å være ute i god tid; Overnatting.
*Ridderkroa i Tresfjord (hytter og rom) Avstand 100 meter fra arr; tlf. 71 18 47 42. post@ridderkroa.no
*Fagervik Camping (hytter). Avstand ca. 2 km. Tlf. 992 90 722. info@fagervikcamping.no
*Vestnes Fjordhotell. Avstand 10 km. Tlf. 71 18 89 99. E-post: post@nfhotell.no

Ved bestilling opp gir en; Vognmannen 2019.
Mulighet for parkering av campingvogner, bobiler og telt på Idrettsplassen. Avstand 100 meter.
Vi har allerede på planen; Premiering beste tidsriktige antrekket på / under løpet. Bedriftsbesøk hos; Øl Bryggeri
Vestnes (ryktene sier at det kan bli noe smaking her) - Vestnes Brygge – Besøke en Landhandler butikk i 30 - tall stil. Her er
mye spennende å se… - Garasjebesøk – så vi er i gang med arbeidet.
Underholdning i «Stor Telt» fredag og lørdag / Salg av mat + drikke. Det planlegges frokost i «stor telt» både fredag
– lørdag og søndag. Her kan dukke opp noen konkurranser.. Ridderkroa (ligger like ved oppstillingsplass) Dans
fredag og lørdag for de som fristes. Noe få kilometer fra oppstilling sted ligger Gjermundsen Landbruksmuseum,
om noe ønsker å ta turen innom.

Selve løpet lørdag har en lengde på ca. 85 km – traseen er hovedsakelig i bebygd område … (bebyggelse)
Jobber med å få til en veteran busstur fredagen; de som ønsker å ta kjøreturen med egen bil/ gammelbilen er
selvsagt velkommen til det. Ruten blir da over Ørskogfjellet og inn til Digernes (Skodje) og bedriftsbesøk hos
Scania Ålesund som i år har 10 års jubileum i sine lokaler.


En som driver med Dronefilming vil under løpet og under selve arr. og ved oppstilling vil kjøre en del drone
og filme arrangementet, sette sammen (klippe til) - det vil bli mulig å kjøpe «klippet fil» av vedkomne i
etterkant. Kommer mer informasjon på dette selvsagt.
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

