Norsk

Rally

7.-10. juni 2018

Velkommen til Røros bergstad !

Kjære medlem av Norsk MG Klubb
Det er med stor glede vi kan invitere deg til det tredje
Norsk MG Rally!
Norsk MG Rally er klubbens hovedarrangement i
kjøresesongen og eies av Norsk MG Klubb.
Du er hjertelig velkommen!
Ta med din fantastiske codriver og din kjære MG og bli
med på dette høydepunktet i sesongen 2018!
Vi ser frem til noen fine sommerdager i nydelige
omgivelser! En tur med våre MG biler som gir oss en
minnerik og fin MG opplevelse!
I år besøker vi Røros. En fantastisk plass. Røros står
på UNESCOs verdensarvliste. Med sin gamle
bebyggelse og gruvedrift er Røros en stor opplevelse.
Krydret med flotte MG`er og hyggelige MG entusiaster
blir bergstaden en opplevelse for livet!
Programmet for Norsk MG Rally 2018 blir slik:
Torsdag 7. juni 2018
Veien til Røros er for de fleste lang så vi antar du vil
bruke dagen hit. Underveis står opplevelsene i kø i vårt
flotte land. Både natur og severdigheter er klar til å gi
deg en fin dag på vei til bergstaden!
Vi møtes om ettermiddagen på Røros hotell ved Røros.
Her skal vi bo denne helgen.
Fra klokken 15:00 er det innsjekking.
Middag i hotellets spisesal.

Vi ønsker velkommen til
MG Rally 2018
Røros Hotell byr på et raust opphold
med nærhet til
natur og gode matopplevelser.
Tlf.: 72 40 80 00 | post@roroshotell.no | www.roroshotell.no.

Fredag 8. juni
Etter en god frokost kjører vi til Olavsgruva. Her får vi
omvisning. Etter gruvebesøket fortsetter vi dagens
kjøretur til Vauldalen Fjellhotell for lunsj.
Underveis opplever du flott norsk natur, MG-veier og
godt vennskap. Stor MG entusiasme er alltid med oss!
Når vi er tilbake på hotellet er det tid for ølsmaking.
Vi blir tatt med på en smaksopplevelse av hotellets
utvalgte lokale ølsorter i spesielle omgivelser.
Middag i hotellets spisesal.

Dinleverandør
leverandørav
avdeler
deler til
til engelske
engelske sportsbiler!
Din
sportsbiler!
www.mghagen.no
Vi stiller på Norsk
MG Rally som serviceteam og
veihjelp!
Tlf.: 69 89 60 00 Mobil: 92 25 24 57
Besøksadresse:www.mghagen.no
Jernbanegata 12, 1850 Mysen

Tlf.: 69 89 60 00 Mobil: 92 25 24 57
Org.nr. 997 174 593
Besøksadresse: Vandugbakken 18, 1850 Mysen

Lørdag 9. juni
Formiddagen er til fri disposisjon.
Etter en god frokost går vi til sentrum.
Røros er en stor opplevelse! Bruk tiden til å rusle
rundt i de sjarmerende gatene, kikk innom butikkene,
opplev Røros sin historie, besøk museer.
Lunsj på Røros Gjestgiveri i Røros sentrum.
Etter besøket i bergstadens sentrum går vi til hotellet
igjen. Nå er det tid for Ghymkana!
En stor porsjon humør, latter og flir, blandet med litt
konkurranseinstinkt gir oss god underholdning.
Driver og codriver får en artig opplevelse sammen
med heiagjengene!
Ghymkana gir stor entusiasme enten man kjører eller
er tilskuer!
I kveld er det bankett i hotellets konferansesal med
runde bord og hvite duker!
Det er alltid populært å kle seg tidsriktig etter vår MG
bil`s årstall.Vi oppfordrer deg til å matche din bil.
Søndag 10. juni
Det er tid for oppbrudd og hjemreise etter en koselig
helg med flotte mennesker og fine biler.
Men aller først; en god frokost før vi sier farvel til våre
MG venner!
For de som skal sørover og vil slå følge:
Felles kjøring utenom Rv 3 sørover til Elverum.
Vi har meldt til spisested at det kommer glade MG
entusiaster for lunsj her. Du bestiller og betaler selv
på stedet.
Etter lunsjen er fellesturen over og vi reiser hjem!

DEKOR OG SKILT
sign text er Norges største produsent av utendørs
reklame og dekor til skilt og dekorbransjen. Det
har vi blitt gjennom å levere moderne løsninger
av høy kvalitet gjennom 30 år. Prøv oss når du
skal levere ditt neste prosjekt!

sign text - vi holder det du lover
signtext.no | Tlf.: 63 91 04 50 | post@signtext.no

Påmelding
Påmelding gjøres direkte på NMGK sin webside.
Logg inn på klubbens webside og fyll ut skjema.
Epost: nmgr@nmgk.no Postadresse:
Berit Frøseth Nielsen, Asker Terrasse 4, 1384 Asker.
Priser
2 personer i dobbeltrom: 7.390,1 person i enkeltrom: 4.790,Beløpet inkluderer:
3 netter på Røros hotell med frokost.
2 middager på hotellet, torsdag og fredag.
Festmiddag lørdag inkludert aperitiff/øl/vinpakke.
Lunsj fredag på Vauldalen Fjellhotell ifm. kjøreturen
Lunsj i Røros sentrum, Røros Gjestgiveri, lørdag.
Ølsmaking fredag ettermiddag.
Omvisning Olavsgruva fredag formiddag.
Rallyboard og unikt grillmerke for treffet.
Påmeldingen er bindende og ønskes innen
1. FEBRUAR 2018.
Depositum pr. bil er kroner 2000,- og betales til
konto: 1503.83.08944 innen 15. FEBRUAR 2018.
Restbeløpet betales innen 15. APRIL 2018.

Kontaktinformasjon
Epost: nmgr@nmgk.no
Postadresse:
Berit Frøseth Nielsen
Asker Terrasse 4,
1384 Asker

Arrangørteamet:
Steinar Braaten
tlf. 91528777
Berit Frøseth Nielsen
tlf. 91691666
Erik Bogaard
tlf. 90893153
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