Landstreff 2020, Sanngrund 18.-20. september

PROGRAM
VIKTIG: Pga. situasjonen rundt Covid-19 er vi pålagt å registrere alle deltakere på treffet
med navn, adresse og telefonnummer/mailadresse. Vi må også registrere tidspunkt for når
den enkelte ankommer og forlater treffet. Dette medfører mye ekstra jobb for oss, og vi
håper at det vises forståelse for at ikke alt vil foregå som vi er vante med og for de ulemper
dette evt. måtte medføre for den enkelte.
Hver enkelt vi motta et «ID»-kort fra oss med et nummer som knyttes til den enkelte
deltaker, og som de skal ha hengende rundt halsen under hele oppholdet. ID-kortet må ikke
under noen omstendighet overlates til andre. Når oppholdet er over og vedkommende
forlater treffet, også ved dagsbesøk, så skal kortet returneres til oss og tidspunktet skal
registreres hos/av oss.
Alle må ta ansvar – både for seg selv og andre – slik vi etter hvert har måttet venne oss til i
den ellers unormale hverdagen vi har i dag. Det innebærer blant annet å overholde regler,
holde behørig avstand til andre og benytte seg av de smittevernmidler og utstyr som er
foreskrevet.
Det er også av stor viktighet at deltakere og publikum respekterer de sperringer vi har satt
opp, og at våre deltakere også passer på at utenforstående ikke forserer sperringene.
Restriksjonen som begrenser antall deltakere til totalt 200 pr. dag medfører også at vi må
prioritere de som kommer for å delta på treffet med bil – noe som vil gå ut over publikum
som kanskje ikke vil kunne slippe inn på treffet for å se på bilene.

Det er også meget viktig å merke seg at de som evt. skulle ha, føle eller vise
symptomer på sykdom ikke under noen omstendighet må delta på treffet.
Fredag 18/9
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 ca. 10 minutters kjøring fra
Sanngrund, på Vormsund (KIWI), på Skarnes (KIWI og i Skogbygda (Joker)
Husk å medbringe egne stoler – og ettersom bordene våre har «normal»
høyde anbefales å velge stoler som passer til bordene.

Lørdag 19/9
07:30 - 09:30

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

Felles kjøretur – og vi skal besøke Ådalsbruk. Vi kjører kortesje i henhold til
kjørebeskrivelse og kart som ligger i deltakerkonvolutten dere skal ha fått
utdelt.
Det er ikke lagt opp til noe servering underveis denne gangen ettersom turen
ikke er veldig lang, det er ca. 75 km å kjøre. Det finnes drikke og noe å bite i å
kjøpe på Ådalsbruk.
I år vil lørdagens kjøretur bringe oss til Ådalsbruk Motormuseum. Vi vil ta det
rolig uten å hindre øvrig ferdsel for mye.

Ruten vi skal følge går først på E16 fra Sanngrund til Skarnes. Navnet
Skarnes kommer av «skarv», naken fjellgrunn. Her er det flere industri felt
med elektrisk materiell, kjetting-fabrikk, kornsilo, næringshage og flytebrygger.
Fra Skarnes skal vi følge Rv. 24 i ca. 62 km. Da kommer vi til Korsebakken.
Her tar vi inn på Rv. 3 mot Løten, men tar av etter ca. 6 km. til Ådalsbruk. Vi
blir veiledet hvor hver enkelt kan parkere. Det kan bli trangt, men det er lovet
at alle får plass.

Inngangsbilletten til Ådalsbruk Motormuseum koster kr. 100,I følge de ratinger og kritikk som finnes på nettet så er et besøk
vel verdt hundrelappen.
Etter at vi har gått rundt og sett på herlighetene som presenteres i muséet, tatt
en kopp kaffe med noko attåt, er det mulig å kjøre litt videre til Løten. Her er
Løiten lysstøperi som holder åpent til kl. 17.00.
Her er det aktiviteter for både store og små, kafé og salg av lys og div. andre
ting.
Så er det bare å huske på returen slik at en rekker tilbake til Sanngrund i god
tid før grilling.

NVAK ønsker alle en riktig god og hyggelig tur!
Det blir mulighet til å forberede utstillingen og parkere bilene på
utstillingsplassen
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
17:00

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.

19:30

Fordi det er jubileum – så skal vi feire det med levende musikk. Den delen av
underholdningen vi foregå i to perioder, før og etter loddtrekning og utdeling
av gevinster.

21:00 - 22:00

Loddtrekning og utdeling av gevinster.

22:00 - 23:00

Underholdningen fortsetter.
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:
•
•
•
•
•
•
•

14:30

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.
Treffet avsluttes etter samlet fotografering av alle premievinnerne.

Adressen for NVAK Landstreffet 2021 offentliggjøres i fm. Landstreffet på
Sanngrund. Kryss av datoen 18. – 20. juni 2021 på kalenderen allerede nå.
Takk for besøket, god tur hjem og kjør forsiktig.

