Invitasjon til
Nordisk TReff 2019
23. til 25. august
TR-Register Norway følger opp suksessen fra 2018 og
inviterer våre søsterklubber i Sverige og Danmark til
Nordisk TReff 2019 i Norge.

Krossobanen

Morgedal Hotell

torie med Norsk Hydro og tungtvannsaksjonen under 2.
verdenskrig. Her skal vi spise lunsj på toppen av en taubane som løfter oss til 886 meter over havet.
Taubanen heter Krossobanen og går til Gvepseborg. Derfra har vi flott utsikt til det høyeste fjellet i Sør-Norge,
Gaustatoppen, med sine 1883 meter over havet. Etter
lunsj kjører vi over Gausta tilbake til Morgedal.
Søndag avslutter vi årets treff med lunsj i flotte omgivelser
hos Søstrene Storaas. Her vil det mest sannsynlig bli flere
flotte kjøretøy å se på.
Fredag 23. august
TR-Register Norway følger opp suksessen fra 2018 og
inviterer våre søsterklubber i Sverige og Danmark til Nordisk TReff 2019 i Norge. Treffet vil finne sted sentralt i den
sørlige delen av Norge med god adkomst både fra Sverige og Danmark.

kl. 15:00 - 19:00

Som de fleste kjenner til består Norge av en natur og geografi med mye fjell og lange daler. Det var derfor viktig for
oss å finne et sted og kjøreruter som kunne vise frem noe
av dette. Avgjørelsen falt derfor denne gangen på Morgedal hotell i Morgedal, skisportens vugge. Og en kjørerute
som tar oss igjennom spektakulær norsk natur.

https://www.morgedalhotell.com/

Morgedal har i tillegg til hotellet museet Norsk Skieventyr.
Dette tar for seg norsk skihistorie gjennom 4000 år.
Lørdag kjører vi over Rauland til Rjukan, kjent for sin his-

kl. 19:00
ca. kl. 20:30

Oppmøte og innkvartering på
Morgedal hotell.
Velkomstmiddag (buffet)
Infomøte

Morgedal Hotell, Haugivegen 4, 3848, Morgedal

Avstand Oslo til Morgedal
ca. 195 km, 3 timer.
Avstand Langesund til Morgedal
ca. 12 mil, 2 timer.
Det finnes flere spennende kjøreruter man kan velge fra
Oslo og Langesund til Morgedal. Forslag til kjøreruter sendes ut seinere.

Kafé Krossobanen

Avstand Søstrene Storaas til Oslo
ca. 100 km, 1,5 time
Avstand Søstrene Storaas til Langesund
ca. 125 km, 2 timer.
Pris pr. person
Ca. kr. 3.200,- (NOK) pr. person i dobbeltrom
Tillegg for enkeltrom kr. 800,- (NOK)
Hele ruten, fra Oslo til Oslo, ca. 560 km og ca. 9,5 time
effektiv kjøring.

Vemork
Lørdag 24. august 2019
kl. 10:00
kl. 12:00
kl. 15:00
kl. 19:00
kl. 19:30

Anbefalt tidspunkt for avreise
Ankomst Krossobanen og taubanetur til
Gvepseborg og Kafé Krossobanen.
Anbefalt tid for avreise fra Krossobanen
Aperitiff
Middag (buffet)

Krossobanen, Kraftledningsveien 1, 3660 Rjukan

Ut over drikkevarer til de forskjellige måltidene er alt som
er nevnt inkludert i prisen.
Påmelding og innbetaling senest innen 1. mai 2019.
Sverige:
Norge:
Danmark:

Bengt Nylén
Bjarne Refsnes
Peter Jørgensen

TRivelig hilsen turkomitéen
Morten Ellefsen, Morten Engum og Runar Sand
TR-Register Norway

http://www.krossobanen.no/
Avstand Morgedal til Krossobanen
ca. 85 km , 1,5 time
Avstand Krossobanen via Gaustad til Morgedal
ca. 112 km, 2 timer
Søndag 25. august 2019
kl. 10:00
kl. 12:00
kl. 13:30

Utsjekk og avreise
Lunsj og avslutning - Søstrene Storaas
Hjemreise

Søstrene Storaas, Jondalsveien 1530, 3614 Kongsberg
https://www.storaas.no/
Avstand Morgedal til Søstrene Storaas
ca. 100 km, 1,5 timer.

nylen@telia.com
chairman@tr-register.no
pj@jorgensen-sonner.dk

Søstrene Storaas

Vi håper å se deg i Norge!

