
 
 

Landstreff 2019, Nordal Turistsenter 21.-23. juni 
 

PROGRAM 
 

Fredag 21/6  
 
12:00 --  Innsjekking  
19:00 Grillene skal være klare til bruk. De enkelte må selv medbringe grillmat og det 

de ønsker å drikke. Det er flere butikker i umiddelbar nærhet av Nordal 
Turistsenter. 
Husk å medbringe egne stoler – og ettersom bordene våre har «normal» 
høyde anbefales å velge stoler som passer til bordene. 
 

  

Lørdag 22/6 
 

07:30 - 09:30 Frokost. NVAK står for tilberedning og spanderer frokost på sine gjester. 
Frokosten serveres i serveringsteltet som er plassert like ved hytte 56. 
Husk å medbringe egne stoler – og ettersom bordene våre har «normal» 
høyde anbefales å velge stoler som passer til bordene. 

 
09:00   Spesielt avreisetidspunkt for deltakere som skal på Galdhøpiggen. 

For de som skal delta på den guidede turen til Galdhøpiggen er det helt 
nødvendig at de har en tidligere avreise enn den ordinære avreisen som 
gjelder resten av oss – alt ettersom de må være tilstede på Juvasshytta 
senest kl. 10:00.  

 
De som skal til Galdhøpiggen må melde i fra til oss v/Egel om det senest 
fredag kveld – og vi må få en av deltakerne til å organisere kjøreturen. Noe 
annet man må være klar over er at veien til Juvasshytta er en bomvei, og at 
deltakerne selv må ordne med passeringen gjennom bommen. 
Distansen fra Lom sentrum og til Juvasshytta er i underkant av 30km, og turen 
beregnes til litt i underkant av 1 time, og det må tas hensyn til forsinkelser 
forbundet med bompassering og «tett» trafikk.  
Turen opp til Galdhøpiggen tar ca. fem timer. Dit går man i tau over breen, og 
turen er for de som er litt «sporty».  

    
 



10:00 Felles kjøretur – og vi skal besøke Juvasshytta. Vi kjører kortesje i henhold til 
kjørebeskrivelse og kart som ligger i deltakerkonvolutten dere skal ha fått 
utdelt. Avreise fra Juvasshytta er opp til den enkelte, men de som ønsker kan 
selvsagt kjøre ifølge også tilbake til Nordal. Der oppe er det mulighet for å 
besøke klimaparken, med tur inni en isbre.  
Det er ikke lagt opp til noe servering underveis denne gangen ettersom turen 
ikke er veldig lang, bare ca. 45-60 min. Det er servering inne på Juvasshytta. 
Veien til Juvasshytta er en bomvei – og for å gjennomføre passasjen så 
smidig og raskt som mulig vil vi samle inn penger på forhånd, slik at vi slipper 
og stopp en og en for å betale. 

 

      
  Bilder tatt oppe ved Juvasshytta 
 

Vi skal som vanlig lodde ut en masse flotte gevinster. Husk derfor å spare en 
del kontanter til dette formål. Det koster kr. 200,- pr. bok. Vi selger også lodd 
med betaling via vipps – vipps-nummer er 19593 

 
MRK! For å spare inn litt tid på søndag gjør vi klart for at deltakerne kan stille 
ut sine biler fra klokken 17:00 lørdag med tanke på at publikum kan vurdere 
bilene allerede da. Det er selvsagt mulig å flytte og vaske biler i tiden fra 
lørdag kl. 17:00 og fram til kl. 10:00 søndag. Vi oppfordrer publikum til ikke å 
levere stemmesedlene lørdag – men vente med det til søndag da det sikkert 
dukker opp biler som ikke var på plass lørdag. 

 
19:00 Grillene skal være klare til bruk. De enkelte må selv medbringe grillmat og det 

de ønsker å drikke. Se informasjon under «fredag» for handelssentrum. 
Husk å medbringe egne stoler – og ettersom bordene våre har «normal» 
høyde anbefales å velge stoler som passer til bordene. 

  
Det er under denne tiden at loddsalget, som er et av kveldens høydepunkt, vil 
foregå. 

 

21:00 - 22:00  Loddtrekning og utdeling av gevinster. 
 
   Vi holder på utover kvelden. 
 
 
Søndag 23/6 
 

08:00 - 10:00 Frokost. NVAK står for tilberedning og spanderer frokost på sine gjester. 
Frokosten serveres i serveringsteltet. 
Husk å medbringe egne stoler – og ettersom bordene våre har «normal» 
høyde anbefales å velge stoler som passer til bordene. 

 

10:00 Vi fortsetter med oppstilling av biler for utstillingen. Parkeringen blir dirigert av 
representanter fra NVAK.  

 



Vi har en jury som består av Kim Steven Larsen og Per Brynildsen. Juryen 
bestemmer hvilken klasse bilene klassifiseres i. De gjeldende klasser er 
Amazon Original, Amazon Modifisert og Amazon Ombygd. Hver enkelt bil vil 
få et farget, rundt oblat på frontruta. Denne fargen er koden for bilens 
klassifisering. 

 

10:30 Forhåpentligvis er alle bilene nå på plass på utstillingsplassen. Alle 
deltakerbiler skal ha mottatt en konvolutt som inneholder informasjon, program 
og et selvklebende deltakernummer. Dette nummeret skal klistres på 
frontruten i øvre, venstre hjørne. 

 

   Publikum uten deltakerbil får utlevert stemmesedler. 
  

Alle deltakerbiler skal motta et deltakerbevis. 
 

13:00   Siste frist for innlevering av stemmesedler. 
   Opptelling av stemmer før premieutdeling. 
 

13:30   Premieutdeling. 
 

   Det premieres i følgende klasser: 
 

• Amazon Original, 3 premier 
• Amazon Modifisert, 3 premier 

• Amazon Ombygd, 3 premier 

• Annen Volvo Veteran, 1 premie. Gjelder alle Volvo, ekskl. Amazon, t.o.m. 
140/160-serien 

• Volvo klassiker, 1 premie, 200/300/400/700/800/900-serien 
• Concours de Charme, bil med det beste tidsriktige bil/antrekk/utstyr. Gjelder 

bare for Volvo Amazon. 

• Long Distance, til den Volvo Amazon som har lengst vei hjemmefra og til 
treffet. Omveier regnes ikke med. Kjørelengde blir kontrollert. 

 
 14:30   Treffet avsluttes etter samlet fotografering av alle premievinnerne. 
 
  Adressen for Jubileums - landstreffet 2020 offentliggjøres i fm. landstreffet i 

Lom. Kryss av datoen 19. – 21. juni på kalenderen allerede nå.  
 
  Takk for besøket, god tur hjem og kjør forsiktig. 
 


