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Promoterer campingtreffet
BARDU: En delegasjon fra Troms skal delta på
Nordens største caravanmesse i Jönköping.
Der skal de profilere neste års store nordiske
campingtreff på Setermoen.
Morten Kasbergsen

Caravanmessa finner sted i den
sørsvenske byen i helga. I fjor
var det om lag 40 000 besøkende på messa.
– Vi kjørte en presentasjon av
oss under sommerens nordiske
campingtreff på Fyn i
Danmark. I den forbindelse ble
vi oppfordret til å delta på
caravanmessa for å profilere
Nordisk campingtreff 2012 i
Bardu og Nord-Norge som reisemål, forteller Stig Martinsen.
Han er leder av hovedkomiteen for campingtreffet.
Nordisk campingtreff skal arrangeres på Setermoen i perioden 15.–21. juli neste år.
Treffet har vært arrangert årlig
siden 1964. Kun en gang tidligere har det vært arrangert i
Nord-Norge. Det var i Harstad
i 1992. Da deltok totalt 1284
campingvogner og bobiler.
3700 tilreisende
Det er Norsk Caravan Club
region Troms som arrangerer
campingtreffet. De vil stille
med flere hundre funksjonærer
på Setermoen i juli neste år.
– Vi har et håp om at vi skal

få plass til mellom 800 og 1000
enheter, det vil si bobiler og
campingvogner, på Setermoen.
Hvis vi får 1000 enheter betyr
det om lag 3700 tilreisende fra
hele Norden. Folketallet i
Bardu vil nesten bli doblet
under treffet, sier lederen av
hovedkomiteen.
Artillerisletta skal brukes
som oppsamlingsområde i forkant av campingtreffet. Mange
av deltakerne vil komme før
treffet starter, og de vil bli forlagt
på
Artillerisletta.
Martinsen regner med at de vil
få plass til mellom 500 og 600
bobiler og campingvogner på
sletta. Derfra vil deltakerne
kjøre puljevis til samlingsområdet ved Barduhallen.
– Kommunen holder på å
rydde
skog
nedenfor
Barduhallen mot elva i forbindelse med etableringa av
Framtidstunet. Der vil det være
plass til rundt 400 enheter. I tillegg blir det stående enheter
rundt Barduhallen og skolen,
fortsetter Stig Martinsen.
Leier barnehage
Det blir mange aktiviteter
under Nordisk campingtreff

BLIR FOLKSOMT: I dette området mellom Barduhallen og Barduelva skal om lag 400 bobiler og campingvogner plasseres under Nordisk campingtreff på Setermoen i juli neste år. – Totalt regner vi med at det vil
komme 3700 personer på treffet, sier leder Stig Martinsen i hovedkomiteen. (Foto: Yngve Foshaug)

2012, også for barn og unge.
Arrangørene har leid ungdomsklubben SMASH for ungdomsaktiviteter og barnehagen

i området for de minste barna.
– I tillegg arrangerer vi blant
annet bussturer rundt i MidtTroms slik at deltakerne skal bli

kjent i området. Dette blir et
løft for næringslivet i hele
regionen, slår lederen av
hovedkomiteen fast.

