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Škoda Klubb Norge 
 

har gleden av å invitere deg til 

VÅRT 
Škoda Treff 2019 

15/6 – 16/6 2019 
Som også er åpent for andre som er interesserte i Škoda 

 

Tretten Kro & Motell 

 
Kongsveien 1690, 2635 Tretten 

Gratis parkering. 
 

Bindende påmelding gjøres via skjemaet som ligger på vår 
hjemmeside. Påmeldingen er åpen fra 15.01.19 til 30.04.19 

Der finner du info om hva som skal skje denne helgen og info om overnatting 
som av logistikk-hensyn bestilles av den enkelte selv for seg og sine. Det er 

også mulig å komme på fredag for å delta i rigging av eventet. 
For bestilling av overnatting ring 61 27 63 21 og si at det gjelder  

Škoda Treff 2019 
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Škoda Treff 2019 
 

Program: 

Lørdag 15/6-19 

Fra kl 12.00-14.00 Ankomst og registrering av deltakere og biler for utstilling. 

   Er du ikke medlem kan du melde deg inn på treffet. 

Salgsbod for klubb-effekter, en av våre sponsorer for medlemsavtaler 

stiller med folk og utstyr for å gi råd, selge og ta imot bestillinger på deler 

og kan utføre programmering og tuning for de som måtte ønske dette  

(priser for dette finnes på vår nettside under medlemsavtaler). De har 

også med biler for å se på evt kjøpe (med styling og uten men med det 

meste av utstyr). 

Kl 14.00-14.15  Åpning av Škoda Treff 2019. 
 
Kl 14.15-17.00  Gå rundt og bli kjent med hverandre og stedet. 
 
Kl 17.00-18.30  Bilutstilling med bedømming. 
 
Kl 19.30-? Felles Škoda Treff grillbuffet, med pølser, hamburgere, grillribbe, 

spareribs og tilhørende godsaker, til kr. 189,- inkl dessert med påfølgende 

sosialt i Fest-teltet med alle rettigheter og musikk. Egne priser for barn 

velges i påmeldingsskjemaet til treffet. Premiering etter bedømmingen for 

utstilling. 
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Søndag 16/6-19 

 

Kl 07.00-09.30  Frokost i hotellets frokostsal. 

Etter frokost søndag er det (hvis været tilsier det) muligheter for å ta et bad 

i Tretten Kro’s egen badekulp med stupebrygge eller bare ligge å sole seg 

ved vannkanten. Det er mulig å sette opp en Frisbee-konkurranse på 

stedets 18-hullsbane. Det er også lekeplass for barna og masse plass for 

diverse ballspill.  

 

Kl 10.30-12.00 Škoda Klubb Norge Årsmøte 2019 med valg av styremedlemmer. 

Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer 

 

Kl 12.00-13.00 Škoda Klubb Norge Styremøte 1-2019 med nye styremedlemmer og 

konstituering  

 

Kl 13.00-15.00  Koding og tuning fra Huus Bil til gode priser for medlemmer i klubben. 

   Hvis du ikke er medlem i klubben får du også kodet/tunet men da til andre 

   priser. 

 

Kl 16.00 Vi takker av for et vel gjennomført og vellykket treff og reiser hjem med 

forhåpentligvis hyggelige erfaringer og menneskemøter i bagasjen. Håper 

å kunne gjenta dette og at vi med dette har startet en positiv tradisjon for 

Škoda Klubb Norge 😊 
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Det er også mulig å komme på lørdag og bare delta på utstillingen!! 
 
 
 
 
 

Overnatting prises fra 450,- pr natt til 1350,- pr natt, det kommer an på hvor stor(t) rom eller 
hytte du vil ha. Ring Tretten Kro for bestilling på 61 27 63 21 og si at det gjelder  
Škoda Treff 2019 så får du/dere den infoen dere trenger for å bestemme dere. Det er også 
mulig å komme med campingvogn eller campingbil for den som ønsker det.  
 
 
Deltaker-avgift: Medlem kr. 150,- pr bil 
                          Ikke-medlem kr. 200,- pr bil     
 
 
Påmelding skjer ved å gå inn på vår hjemmeside www.skodaklubbnorge.no og gå inn på lenken 
for påmelding til treffet. Der blir det regnet ut hva du skal betale for dette og forskuddsbetale inn 
til klubben med kort, nettbank eller å få tilsendt faktura. Ingen påmeldinger blir registrert før vi 
har registrert innbetalingen. Først da reserverer vi plass for deg på treffet. Vi forbeholder oss 
retten til å prioritere klubbens betalende medlemmer hvis det fylles opp i forhold til antallet 
Tretten Kro & Motell har plass til. Ved fremmøte på treffet vil alle påmeldte oppmøtte vise fram 
sin unike billett med QR-kode for innregistrering 

http://www.skodaklubbnorge.no/

