CHCN ÅRSTREFF 2020
Skinnarbu NajonalparkHotell 14. – 16. august 2020

Classic Honda Club Norway inviterer til årstreff på Skinnarbu Najonalparkhotell i Tinn, ikke så langt i
fra Rjukan. Dette er et flott hotell som ligger med en fantastisk utsikt mot Hardangervidda. Turen
fram til hotellet og nærliggende områder, byr på veldig fine MC veier.
Vi håper på å se mange medlemmer på treffet og har følgende program:

Påmelding
Påmelding skjer ved bruk av web og det skal fylles ut ett påmeldingsskjema per deltaker.
Har du avtalt å dele rom med andre, så angir du hvem dette er, slik at vi tar hensyn til dette når rom
fordeles. Ønsker du enkeltrom, forsøker vi å tilpasse dette så langt det er mulig i forhold til antall
disponible rom. Ut over det, har vi gleden av å sette sammen romfordelingen best mulig.
Frist for påmelding: 1. juli
Pakkepris for hele arrangementet er kr 2 350,- som innbetales til konto nr.: 1271.30.75378
Etter 1. juli er alle registrerte og betalte påmeldinger bindende.
Pakkeprisen inkluderer alle måltider og overnatting og er samme pris som i de to siste år.
Innkvartering
Innkvartering skjer på hotellet når du kommer, resepsjonen har liste over romfordelingen. Alle rom
har eget bad og dusj.
Les mer om stedet her: https://skinnarbu.no/

Program
Fredag 14. august:

Ankomst Skinnarbu Nasjonalparkhotell på ettermiddag/kveld
Servering av enkel varm kveldsmat – fortløpende etter
hvert som folk ankommer. Dette er inkludert i prisen, drikke og annet betaler
du selv.
Hyggelig sosialt samvær.

Lørdag 15. august:

Kl. 10:30 Avreise turkjøring.
Turen vil bli planlagt litt senere, så mer info kommer etter hvert.
Etter en god lunch, går veien tilbake til hotellet
Ved hotellet blir det oppstilling av sykler på standplass og avstemming
flotteste sykler på treffet. Det er tilrettelagt for vaskeplass for de som vil
bruke det. Det er kun sykler som deltar på hele treffet som vurderes.
Egentid, mingling.
Kl. 19:30 Felles middag og premieutdeling. Sosialt samvær utover sommerkvelden.

Søndag 16. august:

Felles frokost.
Avreise i tur og orden.

Spørsmål
Spørsmål vedrørende arrangementet, enten det gjelder påmelding, innkvartering eller annet, rettes
til: Lars Eriksson, e-post:
Ler@mwg.no Mobil: 907 86 807

Vi gleder oss til å se deg!

Flere bilder nedenfor

