RAMBLER & AMC CLUB OF NORWAY
INVITERER TIL

EUROMEET NORWAY 2016
GAMLEBYEN FREDRIKSTAD
Fredrikstad Motell og Camping
Gamlebyen, 1600 Fredrikstad 12 – 14 august 2016
Euromeet har igjen landet i norske hender og det er med stor ære vi ønsker velkommen
til en av Norges store severdigheter nemlig Gamlebyen Fredrikstad. Dette er Nordens
best bevarte festningsby. Utstillingen skal være inne i selve gamlebyen. Samtidig vil det
forgå et frimarked på kongens torv, så gamlebyen vil være full av folk. Skulle ikke alle
butikker, kafeer, museer og andre severdigheter friste så er det bare å ta båten over til
Fredrikstad sentrum (avgang hver 30 min. og gratis.) så mulighetene er store for
shopping mm ... Ved campingplassen ligger Kongstenhallen som har innendørs og
utendørs badeanlegg samt en bowlingbane. Og som ikke dette skulle være nok har
campingplassen en fullverdig golf bane. Dette samt en avtale med værgudene skulle
gjøre dette til en flott treffhelg for hele familien. Vil også nevne Føniks i Halden hvis man
vil ha en litt lengre tur. Langt og langt, turen er unnagjort på 30 ‐40 min fra
campingplassen, men Føniks har alt en entusiast trenger pluss litt mer, absolutt verdt et
besøk.
Fredrikstad ligger i Østfold fylke og sammen med Sarpsborg og Halden er nok dette det
området med størst Amcar interesse i Norge. Vi håper mange vil finne veien hit fra både
inn og utland. Dette er virkelig en topp mulighet til å få vise frem sitt kjøretøy i
fantastiske omgivelser.
Denne gangen ønsker vi også å ha med oss Nash og Hudson samtidig som vi håper å
kunne vise frem noen av de fantastiske bilene som går i dragracing.
Vi har gjort litt om på klassene våre og stiller med følgende klasser under Euromeeten:
 Small / medium size
 Full size
 Sport car
 Jeep : Fra 1970 til 1987
Det vil bli premiert i alle klasser som stiller med 3 eller flere biler. Vi vil ha en
jurybedømming og en folkebedømming på Car of the weekend.

Overnatting: Vi har bestilt hytter på Fredrikstad Motell & Camping, campingen har også
rom til utleie samt camping muligheter med telt eller campingvogn. Plassen ligger ved
siden av Gamlebyen og da også nærme sentrum av Fredrikstad. Vi snakker om under 20
minutter uten bil.
Hyttene er moderne med 2 soverom, dusj toalett og stue med kjøkkenkrok. Hvert
soverom har køyeseng underdel som dobbel altså plass til 3pers pr rom.
Dobbeltrommet og enkeltrommet på motellet er også helt greie med vask på rommet.
Prøv ut hjemmesiden og se hva de har og tilby: www.fredrikstadmotel.no
Fredrikstad Camping og motell har frokost for de som ønsker dette. Frokosten må
bestilles i resepsjonen senest dagen før eller samtidig som dere booker plass.
Prisene er som følger: pr hytte kr: 1050,00 pr døgn, dobbelt rom kr: 550,00 pr døgn og
enkelt rom kr: 450,00 pr døgn. + eventuelt frokost.
Informasjon om bestilling og booking. Viktig informasjon: sistefrist for bestilling er

FREDAG 1 juli 2016
Bestillingen skal foregå på mail og kun på mail med referanse Rambler/AMC klubben.
Dette er den eneste godkjente plassbestilling.
Epost: eivind@fredrikstadmotel.no eller resepsjon@fredrikstadmotel.no Det er
selvsagt ønskelig med en bekreftelse til oss i styret om ant bil og folk enten på sms
eller mail : 0047 971 06 281 eller rambler.cab@hotmail.no men dette er ikke et must.
Programmet er under arbeid og vil ikke våre ferdig før ut på våren. Dette fordi at det er
visse tider og avtaler som må i boks før vi kan gå ut med dette.
Dette er det som er sikkert:
Fredag: Ankomst med grilling og sosialt etter hvert som folk ankommer. Vi vil være
tilstede fra tidlig formiddag.
Lørdag: Det blir cruising, utstilling, premieutdeling, leker, lodd og masse kos. På lørdag
kveld blir det felles samling til felles bespisning. Som sagt detaljene kommer så snart de
er klare og blir lagt ut på hjemmeside og facebook .
Da gjenstår det bare å holde god kontakt med værgudene og ønske alle velkommen til:

EUROMEET NORWAY 12 – 14 AUGUST 2016
Velkommen til:

Nash, Hudson, Rambler, AMC og JEEP

