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- NB: Ekstra øvelseskjøring KUN for damer 8. september
- Husk teknisk kontroll og øvelseskjøring 9. - 11. september
- Invitasjon til høsttreff i Aremark 5. - 7. september
- Invitasjon til årsfest i Hærland skytterhus
- Invitasjon til medlemsmøte hos Mysen Caravan

Medlemsbladet til
Norsk Caravan Club
avd. Askim og omegn
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Kabe er Nordens største
produsent av campingvogner og utstyr

Eneforhandler i
Nå forhandler vi
også

Østfold for Kabe og
Adria campingvogner
og bobiler

Du er hjertelig velkommen til oss for å se
nærmere på våre nye og brukte vogner og biler
Telefon: 69 22 60 70
E-post: salg@rakkestad.as

Telefaks: 69 22 33 10
Internett: www.rakkestad.as
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Medlemsbladet til
Norsk Caravan Club
avd. Askim og omegn

Styret og komiteene i 2008
Leder

Knut Pettersen, Bekkefarveien 7, 1850 Mysen
(kn-b-pet@online.no)

P 69 89 08 15
M 901 42 835

Nestleder

Gunnar Leren, Rådyrstien 17, 1870 Ørje
(gu-leren@online.no)

P 69 81 16 73
M 909 37 335

Sekretær

Magne Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen
(post@camplink.info)

P 69 89 07 65
M 928 50 572

Kasserer

Marta Bühler, Fiolveien 11, 1850 Mysen
(mbhler@c2i.net

P 69 89 30 48
M 482 76 818

Styremed- Gjertrud Langbråten, Jonsrudvn 57, 1880 Eidsberg
lemmer
Hilde Rande, Katralveien 157, 1814 Askim

P 69 89 40 69
M 991 66 636

Teknisk
komite
(inkl kjøreopplæring)

Gunnar Leren, Rådyrstien 17, 1870 Ørje (leder)
Odd-Arne Amdahl, Svennebyvn, 1820 Spydeberg
Arnt Frogner, Katralveien 157, 1814 Askim
Harald Celand, Ekornveien 3, 1823 Knapstad
Erik Langbråten, Jonsrudveien 57, 1880 Eidsberg

P 69 81 16 73
P 69 83 70 93
M 905 49 420
P 69 92 14 76
P 69 89 40 69

Arrangementskomite

Knut Pettersen, Mysen (leder)
Gjertrud og Erik Langbråten, Eidsberg
Nina og Torkild Teig, Båstad
Berit og Harald Pedersen, Mysen
Gerd og Tore Tvindesæter, Mysen
Cristian Bühler, Mysen
Ragnhild Førrisdal og Martin Bjørneby, Degernes

P 69 89 08 15
P 69 89 40 69
M 419 35 002
P 69 89 09 74
P 69 89 02 26
P 69 89 30 48
P 69 22 32 74

Revisorer

Iren Madsen, Granittveien 7, 1890 Rakkstad
Sigbjørn Torp, Skjørtvedtveien 110, 1850 Mysen

P 69 22 30 88
P 69 89 02 63

Ridderkollegium

Iren Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen
Arnt Frogner, Katralveien 157, 1814 Askim
Odd-Arne Amdahl, Svennebyvn, 1820 Spydeberg

P 69 89 07 65
M 905 49 420
P 69 83 70 93

Valgkomite Iren Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen (leder)
Harald Pedersen, Smebyveien 19, 1850 Mysen
Torkild Teig, Hesteskoen 14, 1866 Båstad

P 69 89 07 65
P 69 89 09 74
M 419 35 002

Caravennen

Magne Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen
Eva Maaø Lund, Katralveien 201, 1814 Askim

M 928 50 572
M 907 63 467

Nettsiden

Magne Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen

M 928 50 572

Bladet utgis med 4 nummer pr år
og sendes gratis til medlemmene.
Ansvarlig utgiver er
NCC avd. Askim og omegn

Telefonnr og adresser til styret og komiteene finner du på side 26
Redaktør:
Magne Storlien, Mårveien 11, 1850 Mysen
telefon privat 69 89 07 65, mobil 928 50 572
E-post-adresse: avd129@nocc.no
Avdelingens hjemmeside: www.nocc.no/129

Annonsepriser:

1/3 side
halv side
hel side

kr 125,- pr gang
kr 175,- pr gang
kr 300,- pr gang

kr 400,- for et helt år
kr 600,- for et helt år
kr 1000,- for et helt år

Innhold:
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 9
Side 10
Side 11
Side 12—13
Side 14
Side 16
Side 17
Side 19
Side 21
Side 22

Leder’n har ordet
Ekstra øvelseskjøring KUN for damer
Invitasjon til Høsttreff på Brekka motorstadion
Tilbud om teknisk kontroll og øvelseskjøring
Invitasjon til Årsfest i Hærland skytterhus
Invitasjon til medlemsmøte hos Mysen Caravan
Bilder fra medlemsmøte på Askim brannstasjon
Bilder fra pinsetreff på Kynnbrua
Bilder fra Kanontreffet
Tre medlemmer på tråden
Nye medlemmer ønskes velkommen
Redaktøren har ordet
Terminliste for resten av 2008
Styret og komiteene i 2008

Neste Cara-vennen, nr 4/2008, kommer i slutten av oktober
Forsiden: To lystige herrer klare for fest på Kynna. Foto: Magne Storlien

Husk at campingsesongen langt fra er forbi. Høsten
byr fortsatt på mange flotte campingopplevelser.
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Terminliste for 2008

Hei alle caravenner!
Ja, ja nå er sommerferien over for denne gang.
Unni og jeg hadde stort sett bra vær på vår ferd
nordover. Jeg sitter på kontoret og titter ut på
regnet som spruter i bakken og tenker som så,
dette været kunne vi hatt i ferien også.
Det ble fire uker på loffen. Turen startet
sammen med Marta og Cristian i Stockholm, så
videre til en knivmesse i Trysil. Men jeg kjenner
jo Cristian, så han fikk ikke være med på messa.
Deretter tre dager på Inderøya ved Steinkjer og
så videre til Vesterålen som var vårt mål. Turen hjem gikk via vertskapet på campingplassen, Annamo, en plass som ligger i Troms 6 mil nord
for Narvik. Så inn i Sverige ved Mo i Rana. Den blå veien som den er
døpt, en vei med mange vann og fine plasser. Så hjem til Mysen.
Vi er nå inne i årstid nr tre: Høsten. Skurtreskerne har begynt sin
rundkjøring på jordene, bondebilene drar sin kornlass til mølla. Kveldene blir mørkere og lyset fra lampene og bålet kommer og lager koselige stemninger. Alle årstider har sin sjarm, høsten er fin.
Kanontreffet som vi arrangerte i juni ble også i år vellykket med
nesten 60 ekvipasjer og det ga et overskudd på ca. 9500 kr. Når man får
besøk av feststemte campister og det er bra musikk og plassen også er
bra. Ja, da må det bli et hyggelig treff! Alle våre gjester ryddet og forlot plassen slik som de vil at plassen skal være. Vi fikk skryt fra kommunen, så det tyder på at vi får leie området til neste år også. Det elektriske anlegget som vi har kjøpt inn og som er beregnet til dette treffet
gjorde at alle som skulle tilkobles strøm ble lovlig tilkoblet og alt fungerte bra.
Vi oppnår nok ikke det antall medlemmer som vi har budsjettert
med i år, for vi ligger nå 45 stk under budsjettet som er på 360 medlemmer. Vi har fått 3 nye medlemmer fra annen avdeling og vi regner med
at det kommer noen nye prøvemedlemmer fra caravanforhandlerne bare
de får igjen pusten over sommeren, men vi når neppe 360.
Så til noe vi har småbannet over; Brannslokningsapparatet! Det
kom påbud om dette ved årsskiftet, men det er antagelig utferdiget av
personer som ikke har sett hvordan en campingvogn eller bobil ser ut
innvendig! Åge Ødegård i NCC sentralt har tatt tak i problemet og 18.
juli fikk han dette brevet fra Statens vegvesen, undertegnet av sek-

Våre egne arrangement er uthevet

5. – 7. september

Høsttreff på Brekka Motorstadion, Aremark

Mandag 8. sept. kl 17 Øvelseskjøring med campingvogner eller
Bobil, kun for damer, Mysen trafikkstasjon
Tirsdag 9. sept. kl 17 Øvelses-/merkekjøring for campingvogner,
Mysen trafikkstasjon
Onsdag 10. sept. kl 17 Øvelses-/merkekjøring for bobiler,
Mysen trafikkstasjon
Torsdag 11. sept. kl 17 Teknisk kontroll av campingvogner og
bobiler på Mysen trafikkstasjon
11. – 14. september

Caravanmessen 2008 på Lillestrøm

11. – 14. september

Messecamp, Hellerudsletta (NCC avd. Romerike)

11. - 14. september

Elmia Husvagn Husbil 2008, Jönköping

27. - 28. september

Årsfest på Hærland skytterhus - Marit &
Husband spiller. Mulighet for overnatting

Torsdag 2. okt. kl 19

Medlemsmøte hos Mysen Caravan - Tema GPS

Lørdag 22. nov. kl 10 Julekakebakemøte på Eidsberg ungdomsskole
Onsdag 26. nov. kl 18 Medlemsmøte med julemat på Einarbu
Torsdag 12. febr. kl 19 Årsmøte 2009 - sted ikke bestemt

Har du besøkt vår hjemmeside?
Gå inn på www.nocc.no/129. Her finner du mye nyttig stoff, bilder fra
tidligere arrangementer og invitasjoner til kommende arrangementer.

Vil du ha nyheter på epost?
Hvis du sender en epost med tittel ”Nyheter” til avd129@nocc.no sørger vi for at du får varsel/påminnelse i forkant av våre arrangementer.
Nye medlemmer som har oppgitt epostadressen ved innmelding blir
automatisk oppført. Adressene blir ikke videreformidlet og du kan
melde deg ut av ordningen hvis du måtte ønske det.
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Shell på Ørje tilbyr medlemmene
i NCC avd. Askim og omegn:

RABATT PÅ PROPAN
Shell på Ørje gir 10 % rabatt på AGApropan 11 kg aluminium / stål i tillegg
til bruk av hver fjerde gratis AGA-kort.
Tilbudet gjelder ved
uoppfordret fremvisning av gyldig medlemskort i NCC avd.
Askim og omegn.

sjonsleder, Sonja Lindqvist:
”Brannslukningsapparater i campingvogn
Viser til Deres brev av 2. og 30. mai 2008.
Vegdirektoratet innførte krav om brannslukningsapparat i bl.a. bobiler og
campingvogner med virkning fra 1. januar 2008.
I forbindelse med innføring av krav til brannslukningsapparat ble størrelsen på brannslukningsapparat i bobiler og campingvogner etter råd fra DSB
satt til 6 kg.
Vi er enige i at slikt apparat kan være vanskelig å plassere. Vi har derfor
godtatt at i bobiler og campingvogner kan brannslokkeren monteres i skap
eller sengebenk. Dette skal i så fall være tydelig merket (symbol eller
tekst) utvendig på skapet eller benken (ref. KF § 40-1 nr.2.3). Ved montering ved/på gulv bør håndtaket og utløser plasseres slik at man ikke kan
sparke borti disse (for eksempel vendt inn mot vegg).
I forbindelse med implementeringen av det nye godkjenningsdirektivet
(2007/46 EF) vil vi gå igjennom alle særnorske forskrifter, inkl. brannslukningsapparat. Dette vil bli sendt på høring innen utgangen av dette året.
Inntil noe annet er besluttet gjelder nåværende forskrifter.”
Dette sier Sonja, vi er tålmodige og venter på svar!
Høstfesten som vi har arrangert på skytterhuset i Hærland blir fra i år
vår årsfest med musikk av vårt faste orkester, Marit og Steinar Gorseth.
Der blir det også utdeling av hedersbevisninger og merker, så møt opp!
God høst!
knutP.

Ekstra: Øvelseskjøring, men kun for damer!

Ørje Bilistsenter
Svenskeveien 10
1870 Ørje
Tlf 69 81 10 43

Mandag 8. september fra kl 17 tilbyr vi øvelseskjøring med campingvogn eller bobil, men denne kvelden er det kun for damer.
De eneste herrene som har adgang er kjøreinstruktørene som lover å ta
meget godt vare på damene! Herrene må pent vente til tirsdag og onsdag — se side 9.
Denne kvelden kan du få de gode tipsene og erfaringene som skal til for
å bli sikrere og tryggere bak rattet. Og det beste av alt er at det skjer
uten at gemalen fungerer som amatør-instruktør!
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Redaktøren har ordet:
Du verden så fort en sommer går! Nå er det straks september, og vi må
vel bare innse at de varmeste dagene nok er forbi for denne gang. Men
høsten byr jo også på mange flotte opplevelser for oss med ”huset på
hjul”, så fortvil ikke!
Nå er det definitivt slutt på våre 24 år som fastliggere. Vi har jo kjørt
dobbelt noen år med kjørevogn, og de tre siste med bobil, i tillegg til
vogna på Daftö. Nå er vogna solgt, men den blir i familien for det er
datteren som overtar. Og da har vi jo fortsatt muligheten til å ta en
helg i gamle omgivelser for treffe gode fastligger-venner.

Invitasjon til høsttreff på
Brekka Motorstadion i Aremark
5. - 7. september 2008
Brekka motostadion ligger langs riksvei 21 ca en km nord for veikrysset
til vei 124 fra Strømsfoss og Rakkestad og ca 22 km sør for Ørje.
Det blir tilgang på toaletter og strøm til lading og kjøleskap.
Programmet er ennå ikke helt klart men det legges opp til at det lørdag
blir anledning til å løse endags-lisens og å prøve seg i en bilcross-bil under kyndig veiledning for de som ønsker det. Aldersgrensen er 15 år, så
ta med ungdommen!
Se også nettsiden til NMK Aremark: www.nmk.no/aremark/
Området er også ideelt for den som vil ta en tur i skogen for å plukke
sopp eller tyttebær.
Prisen for treffet er kun kr 250.–
Påmelding til Cristian (982 66 013) eller Knut (901 42 835) snarest!

Vi ønsker vel møtt til en koselig helg i Aremark med
skogens stillhet, litt motordur og trivelige campister!

Feriens hovedmål var Kroatia, og det kan bare anbefales! Imidlertid fikk
vi forkortet oppholdet der fordi låsen i bodelsdøra gikk i stykker slik at
døra ikke lenger lot seg åpne. Derfor måtte vi til et land med forhandlere og i nærheten av Innsbruck kom vi til en forhandler som absolutt ville
hjelpe, men ikke kunne! Hele døra må byttes, var konklusjonen. Nå var
det bare 21 mil til Dethleffs-fabrikken i Sør-Tyskland, så vi reiste dit.
På fabrikken i Isny var det topp service. Vi ble vel mottatt kl 21 på kvelden og fikk anvist stellplass for natten, og beskjed om å møte opp kl
6.45 neste morgen! Så litt over kl 7 syklet vi til sentrum for å spise frokost. Bilen skulle være ferdig kl ett, men allerede litt over kl ti var vi
tilbake igjen og godt var det, for allerede litt etter kl elleve rullet vi
videre med splitter ny dør!
Mens vi ventet så trillet det plutselig inn i verkstedhallen en virkelig
lekker bobil som jeg aldri har sett maken til før! Jeg forstod straks at
dette var det en helt ny og ulansert luksusmodell fra Dethleffs. Jeg tok
et par bilder og ingen protesterte. Men når jeg spurte om å få kikke inni
bilen var det bryskt ”nein” og noe om at ingen skulle se ”diese reisemobil” før lanseringen på Düsseldorf-messa i slutten av august! Men på side
10 kan du se et bilde av den :-)
Så ferien ble ikke helt slik som planlagt, men det synes Iren og jeg er
noe av sjarmen. Det ble litt kortere tid i varmen i Kroatia, men til gjengjeld fikk vi sett mer av Tyskland. I tillegg reiste vi innom Nederland på
hjemveien og koste oss et par dager i den hyggelige byen Delft.
Ha en fortreffelig høst alle sammen!
magne
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Tilbud om teknisk kontroll 11. september

Askim IF Ullmax
Postboks 235, 1802 Askim

Ullprodukter av høy kvalitet, ISO og Woolmark godkjent.
Ullprodukter til vinterbruk og microfiber til sommerbruk.

Vi tilbyr:
Merinoull
Merinoull
Merinoull
Merinoull
Merinoull
Merinoull
Merinoull
Merinoull
Ullfrotté
Ullfrotté
Ullfrotté
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro
Micro

Sett trøye og bukse, barn
Sokk, barn
Sett trøye og bukse
Trøye 2 stk
Bukse 2 stk
Trøye høy hals + glidelås
Sokk helår 2 par
Sokk ullmax 2 par
Sett trøye og bukse
Trøye høy hals + glidelås
Sokk vinter 2 par
Sett trøye og bukse
Trøye 2 stk
Bukse 2 stk
Trøye 2 stk høy hals + glidelås
T-trøye 2 stk
Singlet 2 stk
Bukse dame
Bukse herre

str. 5-12 år
str. 28-34
str. XS-XXXL
str. XS-XXL
str. XS-XXL
str. XS-XXL
str. 35-50
str. 35-50
str. XS-XXL
str. XS-XXL
str. 35-50
str. XS-XXL
str. XS-XXL
str. XS-XXL
str. XS-XXL

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

249,00
79,00
349,00
399,00
399,00
249,00
99,00
99,00
449,00
299,00
129,00
179,00
179,00
179,00
199,00

str. XS-XXL
str. XS-XXL
str. XS-XL
str. XS-XXL

kr
kr
kr
kr

169,00
149,00
139,00
139,00

Fargen er sort. Garanti/bytterett.
Ved kjøp tilfaller 20 % av fakturasum NCC avd. Askim om omegn
Org.nr. 983 976 697 MVA
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Internett: www.ullmax.no

Bestilling på tlf 901 42 835, telefaks 69 88 22 68 eller askimif@start.no
Varer kan hentes i Kirkegata 7 i Askim eller i Bekkefarveien 7 på Mysen

Også denne høsten kan vi i samarbeid med Mysen trafikkstasjon
invitere alle medlemmer til teknisk kontroll av campingvogner
og bobiler. Tidspunktet er torsdag 11. september fra kl 17.00
til ca 20.00. Stedet er som vanlig Mysen trafikkstasjon.
Vi skal kontrollere om gassystemet holder tett og om 12 og 230 volts lysopplegget er i orden. Er det tørt vær sjekker vi også om det er fukt. De
som ønsker det kan også få testet og sjekket bremsene (også på boggi)
og understell av trafikkstasjonens folk.
Kontrollen er selvsagt gratis for oss som er NCC-medlemmer. Ingen
påmelding – først til mølla….
Dette er en glimrende anledning til å få sjekket om vogna eller bobilen
er sikker, både trafikkmessig og når det gjelder gassanlegget. Kanskje
har det også begynt å bli fukt og da er det en stor fordel å oppdage det
så tidlig som mulig.
Det blir selvsagt også en kopp kaffe og noe å bite i, samt mange andre
hyggelige campister man kan diskutere sommerens opplevelser med!

Øvelses- og merkekjøring 9. og 10. september
Tirsdag 9. september er tidpunktet for deg med campingvogn,
mens onsdag 10. september er det bobilistenes tur. Begge dager på parkeringsplassen ved Mysen trafikkstasjon fra kl 17.00.
Her har du muligheten til å lære de små knepene som skal til for å føle
seg tryggere bak rattet. Avdelingens kjøreinstruktører viser deg hvordan. Det blir også anledning til å kjøre opp til ferdighetsmerket for de
som ønsker det.
Husk å ta med deg bobilen eller speiler til trekkbilen. Vogn får vi som
vanlig velvilligst låne fra Mysen Caravan. (Tusen takk!) En campingstol
er også praktisk å ha med.

Dette er to gratis medlemstilbud og
det er ingen påmelding. Kommer du?
Hilsen oss gutta i teknisk komite
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Askim Servicesenter tilbyr

Nye medlemmer ønskes velkommen!

SHELL- AVTALEN
- også i 2008
•

•

•
•

15 % rabatt på propan 11 kg alu/stål i
tillegg til bruk av hver fjerde gratis kort.
10 % rabatt på maskinvask i tillegg til
bruk av hver sjette vask gratis kort
10 % rabatt på alle smøreoljer
35 % rabatt alle typer dekk fra Superdekk kjeden

Tilbudet gjelder ved uoppfordret fremvisning av gyldig medlemskort i NCC avd.
Askim og omegn

Askim Servicesenter
Trøgstadveien 17,
1807 Askim
Tlf 69 88 23 75

Styret ønsker følgende medlemmer
hjertelig velkommen:
129 0932
129
129
129
129
129

0933
0934
0935
0936
0937

129 0938
129 0939
129 0940
129 0941
129 0942
129 0943
129 0944
129 0945
129 0946
129 0947
129 0948
129 0949
129 0950

Pia Johannesen og Håvard Bovim Galtestad,
Rollsvei 15, 1820 Spydeberg
Unni Hoel Haulid, Stubberud, 1827 Hobøl
Ole Johnny Aas, Idrettsveien 3, 1850 Mysen
Heidi Skarpholt, Postboks 45, 1892 Degernes
Monica og Johnny Trinborg, Skogheim Kroksund, 1870 Ørje
Ole Kolbjør n og Berit Hereid Kristiansen,
Vestgård, 1890 Rakkestad
Anne Berit og Terje Georg Olsen, Søgård, 1892 Degernes
Lisa Bredesen og Per Bruer, Stubberud, 1827 Hobøl
Bente og Rolf A Tveitan, Skogtunet 1, 2162 Brårud
Liv og Olav Brennhovd, Buerveien 7, 1820 Spydeberg
May-Lene og Jan Lunder, Måstadveien 114, 1866 Båstad
Åse Thoresen og Stig Olsen, Stubberud, 2337 Tangen
Inger og Svein Oshaug, Rugdeveien 35 C, 1850 Mysen
Gudrund Rindal og Thor Veiby, Ytre vei 16, 1890 Rakkestad
Cecilie og Morten Saugnes Hansen,
Ekebergbakken 8, 1823 Knapstad
Rita Linlho, Hegglun, 1890 Rakkestad
Eva Jacobsen og Reidar Karlsen,
Hulderveien 14 A, 1890 Rakkestad
Arnulf Rasmussen, Stenbæljordet 19, 1832 Askim
Julie Siren Olsen og Cato Lybeck,
Fagerliveien 5, 1820 Spydeberg

Pr 25. august 2008 er vi 315 medlemsfamilier i vår avdeling.

Styret håper at vi sees på ett eller annet arrangement framover.
Har dere spørsmål må dere gjerne ta kontakt med en i styret
Eller en av komiteene – se oversikten på side 22.
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Vi starter her opp en ny spalte hvor vi ringer opp
tre tilfeldige medlemmer og stiller noen spørsmål:

Tre medlemmer på tråden:
Spørsmålene er:
1) Medlemsnummer, navn og bosted
2) Hvor lenge medlem?
3) Har dere vogn eller bobil og hvor lenge har dere hatt det?
4) Hvor går ferieturen til sommeren?
5) Hvor har du ditt beste ferieminne fra?
6) Hvorfor meldte du deg inn i NCC?
7) Har det svart til forventningene?
1) 129 0264, Erik Nilsen, Askim
2) Medlem siden 1996
3) Har hatt campingvogn i 13-14 år
4) Gustavsvik i Ôrebro, Sverige og Dronningmølle, Danmark
5) Trives veldig godt på Gustavsvik og har vært der i mange år
6) Ble anbefalt av en kamerat
7) Ja, leser både Cara-vennen og Caravan med interesse
1) 129 0655, Lars Edvardsen, Hobøl
2) Medlem siden 2004
3) Har hatt vogn i 5 år
4) Vestlandet, Rosendal og Sommarvik, Årjäng
5) Barndomsminner fra Bevø Camping
6) Ble prøvemedlem via Mysen Caravan
7) Ja, selv om jeg ikke har benyttet meg mye av medlemstilbudene
1) 129 0753, Ella Hauer, Askim
2) Medlem siden 2006
3) Har hatt vogn i tre år og ligger fast på Rubingen på Saltnes
4) Rubingen som vanlig
5) Ikke noe spesielt
6) Ble vervet som prøvemedlem av Mysen Caravan
7) Er fortsatt ganske fersk som medlem
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Invitasjon til årsfest i Hærland
skytterhus lørdag 27. september
Vi har i flere år med stor suksess arrangert hyggekveld i Hærland skytterhus i oktober. Det har også vært anledning til å overnatte i medbrakt kjøretøy, noe de fleste benytter seg av. Årsfesten på våren har
derimot hatt dårlig deltakelse, så styret har derfor bestemt at heretter blir dette årsfesten. Men litt tidligere på høsten enn før og selvsagt fortsatt med mulighet for overnatting.
Bespisning: Alle tar med seg et fat med noe godt til fellesbordet
Musikk: Vi skal svinge oss til tonene fra Marit & Husband
Pris: Kun kr 200.– pr person
Det blir også utdeling av merker for de som har klart kravene, og vi
skal nok også kaste ”på stikka” og ellers ha det trivelig.
Man kan overnatte i medbrakt vogn eller bobil og vi forsøker å skaffe
strøm til ladning og kjøleskap. Og søndag formiddag tilbyr vi felles
frokost på rester + +
Årsfesten begynner kl 19, men det er selvsagt anledning til å ankomme tidligere på lørdagsettermiddagen da vi også har tenkt å arrangere
et uhøytidelig klubbmesterskap i hesteskokasting fra kl 17.
Påmelding til Berit og Harald på tlf 69 89 09 74 eller til Gerd og Tore
på tlf 69 89 02 26 senest mandag 22. september.
Det hadde vært riktig artig å sett noen nye fjes!
Meld deg på i dag – du vi neppe angre!
Veibeskrivelse: Skytterhuset ligger et par-tre km fra Ramstadkrysset ved Mysen. Kjør E-18 til Hærland kirke og sving av motsatt av kirken. Etter ca to km
er det skiltet til skytterhuset.

Hilsen arrangørene (Berit og Harald Pedersen, Gerd og Tore
Tvindesæter og Ragnhild Førrisdal og Martin Bjørneby)
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Invitasjon til medlemsmøte
hos Mysen Caravan
torsdag 2. oktober 2008 kl 19

Heller Bil

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til medlemsmøte hos
Mysen Caravan. Hovedtema for møtet er navigatorer - GPS.

Krosbyveien 106
1850 Mysen

Vi forsøker å få en kyndig til å komme for å gi oss en veiledning i hva slags type navigator vi bør velge og ikke minst
hvilke nytte vi reisende kan ha av den.

Tlf 69 89 73 91
Faks 69 89 53 95

Det blir også anledning til å ta en nærmere titt på 2009modellene av campingvogner og bobiler. Kanskje vi får noe
rabatt denne kvelden - i hvertfall på rekvisita!

EU-kontroll av bl.a FIAT
Service
Vedlikehold av gassanlegg
Dekk
Batterier
m.m.

Det blir også kaffe og noe å bite i!

VELKOMMEN!

Velkommen til oss!
Mandag – fredag kl 08.00 – 16.00
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