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Arrangerer
Norgestreff for
NMCU i 2011
STEINKJER: NMCU, som er interesseorganisasjonen for MC-førere i Norge har gitt MC-klubbene
Koffer Itj fra Inderøy og Steinkjer
MC mandat til å gjennomføre
Norgestreffet for motorsykler i
2011. Treffet blir holdt i pinsen
i tidsrommet 9. til 13. juni. Dette
er et årlig treff som gjennom
årsmøtet til NMCU blir plassert
forskjellige steder rundt i landet etter søknad. Årets treff er
i Fredrikstad og det drar en stor
delegasjon fra respektive klubber for å se på organisering og
gjennomføringen. Steinkjer MC
gjennomførte også Norgestreffet i 1998. I tillegg har klubbene
egne årlige MC-treff.
Treffet vil bli arrangert på
skytebanen på Steinkjer. Dette
er et perfekt område for å samle
så mange mennesker. Anslagsvis
så vil det komme mellom 2.000
og 3000 mennesker på et slikt
treff, avhengig av været.
– Norgestreffet 2011 blir et
arrangement fylt av mange hyggelige gjester fra hele landet, god
atmosfære, mange utstillere og
god presentasjon av Steinkjer og
Inderøy. Vi skal vise nærområdet
på en god og positiv måte og vi vil
i stor grad benytte oss av lokale
aktører til å hjelpe oss. Vi legger
til rette for at alle kan komme innom for å se og besøke deltakerne,
sier Vidar Bye i Steinkjer MC.

TRENDY:- Camping er blitt trendy, sier leder Geir Lasse Gartland for Steinkjer og Omengs avdeling av Norsk Caravan Club

Vil ha flere tømmestasjoner
Lokal leder Geir Lasse Gartland i Norsk Caravan Club
er misfornøyd med at tømmeplassene er så vanskelig
å finne. Dessuten vil han ha
flere tømmestasjoner i fylket.
Bjørn Sigurd Larsen
larsen@t-a.no / Tlf. 93 42 38 80

Nylig avviklet Biltilsynet i Steinkjer sitt årlige tilbud om gratis
sjekking av campingvogner og
bobiler. Her ble både de tekniske
installasjonene og det elektriske
anlegget sjekket nøye av fagfolkene.
– De vanligste problemene er
at bremsene er litt slakke og må
etterjusteres, sier de tekniske
kontrollørene Geir Ivar Sørensen og Ola Røvik.
– En gjenganger er også lysene, men stort sett er de elektriske anleggene solide, sier Lars
Dyrstad fra El-tilsynet.
Helt siden midten av 80-tallet
har caravanfolket hatt tilbudet

om gratis sjekk av campingvogner og bobiler før sommersesongen tar til. Leder Geir Lasse
Gartland for Steinkjer og Omengs avdeling av Norsk Caravan
Club forteller at enkelte år har
det stått mellom 20 og 30 campingvogner og bobiler i kø for å
få kontrollert «hytta».
– De senere årene har caravanparken blitt stadig bedre,
sier Gartland og forteller at lokalforeningen har cirka 150 familier som medlemmer. Totalt
er det rundt 1.500 medlemmer av
caravanklubben i Nord-Trøndelag. Selv er Gartland andre generasjon campingvognbruker. Da
han var barn, reiste familien
land og strand rundt i Norge
med campingvogna. Han sier
medlemstallet er økende:
– Camping er blitt trendy, sier
Gartland.
Han legger til at det i dag
er mer vanlig at caravanfolket
finner seg et fast sted å sette
campingvogna nærmest som en
helårshytte. Slike helårsavtaler
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ligger i størrelsesorden 7.000 til
8.000 kroner. I tillegg må en regne med et normalt strømbruk på
pluss minus 3.500 kroner. Ofte
bygger det seg opp naboskap og
varige vennskap rundt slike campingplasser med fastboende.
– Men fortsatt er det mange
som liker å være mobile med
campingvogna. De reiser rundt
og møter nye folk og nye steder.
– Jeg vet faktisk ikke, svarer
Gartland når vi spør han hvor
mange tømmestasjoner for campingvogner og bobiler det finnes
langs E6 i Nord-Trøndelag. Etter
hvert kommer han fram til at det
er fire tømmestasjoner i fylket.
I Steinkjer er tømmestasjonen
etter E6-omleggingen flyttet til
Figga.
– Vi opplever to problemer
med tømmestasjonene: De er for
få her i fylket. Samtidig er de for
dårlig skiltet og ofte vanskelig å
finne, sier Gartland.
Det er kommunene langs E6
som er ansvarlig for å etablere
slike tømmestasjoner. Gartland

GRATIS SJEKK: Fra venstre kontrollørene Ola Røvik, Lars Dyrstad (El-tilsynet) og Geir Ivar Sørensen.

etterlyser en bedre samordning
mellom E6-kommunene, slik at
allmennheten kan unngå å oppleve de lite hyggelige situasjonene, der både søppel og toalett
tømmes langs veikantene.
– Campingvognene er noen
sinker i sommertrafikken?
– Ofte kan de oppleves slik.
Vi oppfordrer våre medlemmer
til å være fleksible i trafikken.
Det betyr at når de ser det danner seg køer, bør de kjøre inn til
siden og slipper bilene forbi, sier
Gartland.
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LEVANGER: Saab-entusiaster fra
hele landet er samlet på Rinnleiret i pinsa i forbindelse med
årets landsstevne i «GammalSaabens venner». Arrangør er
en flokk lokale Saab-entusiaster
fra Inderøy, Verdal og Levanger.
Bilene skal blant annet vises fram
på Levanger torg. I tillegg er det
lagt opp til turer både til Falstad,
Tautra og Den Gyldne Omvei i Inderøy. Mellom 50 og 100 eiere av
gamle Saab-biler fra hele landet
er ventet til stevnet på Rinnleiret.
Trolig kommer det også deltakere
fra våre naboland. Den nylig overståtte krisen i Saab har ikke gjort
interessen for å ta vare på gamle
Saab-klenodier noe mindre.

SJEKK
KJØRESYNET

www.bilglass.no

• Skifte av front- side- og bakruter
• SOLFILM
• Reparasjoner av steinsprut GRATIS*

Saab-venner
på Rinnleiret

VERDAL: Tlf. 74 07 82 45

0HOEBMTWO
4UFJOLKFS

