Invitasjon til
Sneglefarten og Messingtrippen
24.-27. mai 2018

Piccolo 1910, V-13
Vi inviterer til Sneglefarten og Messingtrippen i år, løpet for
de eldste og mest sakte gående kjøretøyene.
Løpet er ment å ha karakter av treff, ikke å være et
utholdenhetsløp eller noen form for styrkeprøve. Det skal være
tid til å snakke og bli kjent.
Løpet blir arrangert for første gang i lykkelandet Selbu som
ligger Trøndelag, midt i Norges land, ca. 70 km øst for
Trondheim, og ca. 40 km sør øst for Stjørdal og Værnes flyplass.
Som base vil vi ha Selbusjøen Hotell & Gjestegård.
Vi kjører en tur med bilene, besøker museum, tar en tur med
båt og har et sosialt treff.

Torsdag 24. mai
Det blir samling og registrering på Selbusjøen Hotell &
Gjestegård utover ettermiddagen/ kvelden.
Det serveres aftensbuffet.
Fredag 25. mai
Vi starter dagen med frokost.
Deretter blir det kjøretur til Norsk Radio og
Fjernsynsmuseum. Det er en kjøretur på 16 km. Vi får
omvisning på både radio og TV museet av Jan Erik Steen. Vi
inntar lunsj midtveis. Etter omvisningene, kjører vi til hotellet.
Det blir grillkveld i grillhytta på odden.
Lørdag 26. mai
Frokost.
Kjøretur i bygda. Båtcruise på Selbusjøen.
Utstilling ved hotellet på ettermiddagen.
Bård Toldnes vil kåsere på kvelden.
Søndag 27. mai
Frokost. Opplasting av kjøretøy.
For de som ønsker å være med denne dagen, går ferden videre
til Lade og Ringve museum i Trondheim.
Det kan bli en liten kjøretur og en liten utstilling. 
Så er det tid for takk og farvel før vi alle reiser hjem hver til
vårt.
NB. Det kan bli endringer i kjøreplanen.

Sneglefarten er åpen for:
 4-sylindrede biler eldre enn
 En og tosylindrede biler eldre enn
 MC eldre enn
 Damp- og el. kjøretøyer eldre enn

31.12.1908
31.12.1914
31.12.1914
31.12.1914

Messingtrippen er åpen for:
 Biler eldre enn
 MC eldre enn

31.12.1926 (T-Ford 1927)
31.12.1926

Arrangørene står fritt til å avvike disse prinsippene!

Startkontingent
Vi har hatt som prinsipp at dette skal være selvbærende. Det
betyr at deltakerne kreves for den sum arrangørene må betale
for mat, overnatting og severdigheter.
Arrangementet koster kr 3800,- pr. pers. i dobbeltrom.
Prisen inkluderer:
3 x overnattinger
Aftensbuffet torsdag
Grillaften fredag i grillhytte
Dagens 3 treretters middag m/kaffe lørdag
Lunsj fredag og lørdag
Drikke til måltidene kommer i tillegg!
Omvisning Radio og TV museet
Båtcruise
Omvisning Ringve museum
Enkeltrom koster
Historiske rom, tillegg
Rom 201
Rom 202, 203, 206, 207
Rom 205

kr 305,- i tillegg pr. døgn.
pr. rom pr. døgn:
kr 215,- (smal seng)
kr 335,kr 340,-

Vivinus 1909 og Cadillac 57 1919, V-1
Dette treffet vil være åpent for alle som ønsker å delta med sitt
kjøretøy som er av god edel årgang. Invitasjon gjelder til alle
med hjulgående kjøretøy som vil være med på et lite
arrangement der vi ønsker å kjøre på små veier og å ha et
sosialt treff.
Og husk, det viktigste er at dere prøver å komme. Man må
nødvendigvis ikke kjøre så langt.
Eldredge’n fra Sverige kjørte knapt en meter sist løpet var i
Norge.
Jeg regner med at vi får en fin weekend med mange kjøretøy
fra Midt-Norge som ikke har vært med tidligere.
Dette blir en opplevelse for oss som liker disse klenodiene.
Vi har relativt kort påmeldingsfrist: 1. mars 2018
Påmelding skjer til Svenn Oskar Vanderås,
Helst på e-post:Svenn.Oskar@Vanderas.no
eller på telefon +47 40 45 35 50
Betaling skjer til konto: 4465 25 58256 innen 1. april 2018.

IBAN: NO7744652558256 BIC: HESPNOB1
Vi vil lage ei liste over kjøretøyene som deltar, og trenger
følgende informasjon
Merke
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Historie/ annet om kjøretøyet

Opel 4/8 1910

Da sier vi vel møtt i Norge i mai!
Årets arrangementskomité består av: Solvår Jorkjend,
Svenn Oskar Vanderås, Kjell Ivar Haltvik og Per Olav Faaren,

