Norsk Renaulttreff 21 til 23 juni på Storsand gård og camping
www.storsandcamping.no
Telefon (+47) 73 97 63 60
Skal du booke rom / plass anbefaler vi deg å bruke vår Online Booking, men du kan også
ringe.
Adresse:
Storsandveien 1,
7563 Malvik
Hytter bestilles direkte på campingen, oppgi at du skal på Renault-treff, så får du hyttene
vi har reservert.
Vi har nå 21 enheter reservert. 12 stykk 101-112(leiligheter) og 9 stykk 33428hytter)(reservert for medlemmene frem til 1 juni)
Kategori 33-42: Frittstående hytte med et soverom med to køyesenger. Bad med wc (ikke
dusj) Minikjøkken, sofa og tv. Denne hytta er totalrenovert vinteren/våren 2018/2019. Pris
per natt er 990kr
Kategori 101-112: Dette er leiligheter i rekkehus, men alle leilighetene er delt opp
individuelt, så man deler ikke bad/kjøkken osv. Leiligheten er en ett-roms med familiekøye i
en side av stua og sofagruppe og tv i den andre. Sovehems med madrasser. Plass til 5
personer. Hytta har også minikjøkken. Badet er ca 10 år gammelt, med dusj og wc. Pris er
850 kr per natt.



Træffavgift kr 200 pr bil.
Send gjerne en mail til crn@hommelvik.no og fortell at du kommer.

Grillen holdes varm utover kvelden, da deltakere ankommer treffet til ulik tid utover kvelden.
Mat besørges av hver enkelt selv. Øl er selvsagt å få kjøpt.
For de av dere som kommer fra østlandet, prøver vi å sette et par mulige treffpunkter
oppover, hvis noen vil kjøre i følge.

Spørsmål om treffet? Ring Øistein på: 900 27 540, eller Erik på: 47245173 , eller send oss en
mail på: crn@hommelvik.no /erik@renaultklubben.no

Program Lørdag:
Lørdag kl 11.00 er det oppsaling og avreise til en liten utflukt.
Turen går nordover, gamle E6 gjennom Hommelvik inn til Stjørdal, forsetter på E6 inn til :
Vuddu Valley, www.vudduvalley.no
Der bruker vi litt tid på å se oss omkring:

Og vi avslutter kl 13.00 med felles lunsj på :

Mat betales av hver enkelt selv
Kl 14.00, tusler vi sørover igjen. Da har vi mulighet for å stoppe en tur på Stjørdal, eller
Malvik Senteret for å proviantere for kvelden. Begge plassene har pol 😊

Tilbake på campingen vil det bli gjennomført noen praktiske øvelser som del 1 av
konkurransen.

Kl 18.00 vil grillene være varme igjen for felles grilling. Mat besørges av hver enkelt selv.

Etter maten, kjører vi del 2 av konkurransen, det vil bli spørsmål i form av Kahoot.

Vel møtt

Styret

