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På rekke og rad: Også i 2008 arrangerte Norsk Caravan Club avdeling VestLofoten nordnorsk pinsetreff. Dette bildet
ble tatt da.
Foto: arkiv

Arrangerer
nordnorsk
caravantreff
■■ I pinsa er det klart for caravankork i rundkjøringa og nærmere 500 campingentusiaster på
Leknes.
- Det blir store greier, sier
caravansjef
Torbjørn
Slydal. I pinsa arrangerer
Norsk Caravan Club avdeling Vest-Lofoten nordnorsk caravantreff på
Leknes. Det samme gjorde
klubben i 2008. Da deltok
rundt 160 campingvogner
eller campingbilder, med
omtrent tre personer i
hver vogn, forteller Slydal.
Han satser ikke på et mindre treff i år.
- Vi skal ha et skikkelig

program, i stort sett
samme orden som forrige
gang, men med litt variering i aktiviteter, sier
Slydal. Og når pinsa faller
på andre junihelg, ligger
det an til å bli ei særdeles
grillvennlig samling.
- Det er sen pinse i år, så
det skulle være midt i blinken for pinsetreff, sier
Slydal.

Presidentbesøk?
Nå jobber klubben med å

få invitert alle som inviteres skal.
- Treffet er jo såpass
nasjonalt, vi inviterer presidenten i Norsk Caravan
Club. Også inviterer vi ordføreren i Vestvågøy. Ellers
er vi godt i gang, og sender
i disse dager ut invitasjoner til caravanavdelinger i
stort sett hele Nord-Norge,
forteller Slydal.
Norsk Caravan Club
avdeling Vest-Lofoten er
ifølge han ei svært aktiv

Caravantreff: Torbjørn Slydal og Norsk Caravan Club avdeling Vest-Lofoten arrangerer årets nordnorske pinsetreff for campingfolk. Blir det like stort som forrige gang
inntar nærmere 500 campingentusiaster Leknes den andre helga i juni.
Foto: Helle Nielsen Estensen

campingavdeling.
Mellom 210 og 220 personer er medlemmer, og
blant dem finnes det
mange gjeve folk som stiller opp når laget arrangerer for eksempel pinsetreff.
- Vi har fantastiske
medlemmer som stiller
opp. De jobber med alt
mulig, sier ederen. Blant
annet skal det tilrettelegges i Lofothallen, ordnes
plasser til alle camping-

vognene og bobilene, lages mat og arrangeres leker,
diskotek og bingo.
- Leknes skole, VestLofoten videregående og
Lekneshallen stiller velvillig arealer til disposisjon
for oss. Vi har et veldig
godt samarbeid, sier
Slydal.

kortvarig trafikkork i ei av
rundkjøringene i Leknes
sentrum. Såpass bør det
være, mener Slydal.
- Ja, det syns jeg er artig.
Da merkes det at vi har
treff, ler han.

Campingkork
Forrige gang lagde
campingvognene en

Storbyferie til 3 populære byer direkte fra Evenes!

19.–22. mai (tor-søn):

2.–5. juni (tor-søn):

10.–13. juni (fre-man):

TALLINN

AMSTERDAM

DUBLIN

- Europeisk kulturhovedstad i år og viden kjent for
sine SPA Hotell. Flytid kun 1 time og 40 minutter.

– Spennende storby med ﬂotte utﬂuktsmuligheter.
Flytid ca 3 timer.

– vi gjentar suksessen fra i fjor slik at ﬂere kan
oppleve Irland! Flytid ca 3 timer.

Pakkepris fra kun kr 5.490,-

Pakkepris fra kr 6490,-

Pakkepris fra kr 6575,-

inkl. direkteﬂy og 3 netter på 4 stjerners SPA Hotell
m/frokost.

inkl. direkteﬂy og 3 netter på 4 stjerners hotell
m/frokost.

inkl. direkteﬂy og 3 netter på hotell m/frokost (ﬂere
spennende konserter i Dublin denne helgen)..

Vi skreddersyr program for grupper til alle disse 3
storbyene, og naturligvis til andre byer dersom en
ønsker å bruke ruteﬂy via Gardermoen for å «komme
seg ut i verden»... Ta gjerne kontakt dersom tilbudet
faller i smak, og dere ønsker mer info!

Melbu og Sortland: 761 10 000 / e-post: sortland@berg-hansen.no
Bodø: 755 00 810 / e-post: bodo@berg-hansen.no
www.berg-hansen.no/ferie/nor

