RAMBLER & AMC CLUB OF NORWAY (RACN)
kutsuu Teidät AMC Euromeet 2016 tapahtumaan Norjan Fredrikstadissa!
Aika: 12.‐14. Elokuuta 2016.
Paikka: Fredrikstad Motell og Camping Gamlebyen, 1600 Fredrikstad, Norja
Euromeet on jälleen kerran norjalaisissa käsissä ja ilolla sekä ylpeydellä toivotamme teidät tervetulleeksi
yhteen Norjan upeimmista kohteista, eli Fredrikstadin Wanhaan kaupunkiin (Gamlebyen Fredrikstad), joka
on Skandinavian parhaiten säilynyt linnakekaupunki.
Euromeetin autonäyttely tullaan järjestämään vanhassa kaupungissa samanaikaisesti kun Kuninkaan torilla
on käynnissä tapahtuma ja vanha kaupunki on täynnä väkeä. Jos vanhan kaupungin kaupat, kahvilat,
museot ja muut nähtävyydet eivät vielä riitä niin suosittelemme ottamaan lautan kanaalin yli Fredrikstadin
keskustaan (lähdöt 30 minuutin välein ja matka on ilmainen), jossa shoppailu ja muut mahdollisuudet ovat
erinomaiset. Lähellä leirintäaluetta löydät Kongstenhallenin jossa on sisä‐ ja ulkokylpylät sekä keilahalli.
Lisäksi leirintäalueella on täysikokoinen golf kenttä. Tilasimme paikanpäälle myös loistavan kesäkelin, joten
tapahtuma tulee olemaan upea viikonloppu koko perheen kanssa.
Jos matka‐aikataulusi antavat periksi niin suosittelemme käyntiä myös Haldenin alueella Føniksissä
sijaitsevassa Retro/lifestyle kaupassa , lisätietoa www.nostalgia.no. Matkaa leirintäalueelta Føniksiin on
autolla noin 30‐40 minuuttia.
Yleisesti Fredrikstad on Østfoldin kunnassa (Sarpsborgin ja Haldenin välissä) ja tältä alueelta löydät mitä
todennäköisimmin Norjan alueelta eniten USA‐autoharrastajia. Toivomme, että paikanpäälle tulee paljon
kalustoa niin paikallisilta harrastajilta kuin ulkomailtakin. Tämä on todella hyvä mahdollisuus tuoda autosi
näytille näissä upeissa puitteissa. Olemme myös kutsuneet paikalle Nash ja Hudson harrastajat ja
paikanpäällä on luvassa myös useita kiihdytyskilpailuissa käytössä olevia AMC laitteita.
PALKINTOLUOKAT:
Euromeet 2016 palkintoluokat ovat:
‐ Tuomarointiluokat:
o Small / Medium Size
o Fullsize
o Sport / Muscle Car
o Jeep
‐ Yleisöäänestyksellä valittava Car of the Weekend
MAJOITUSVAIHTOEHDOT:
Olemme varanneet mökit Fredrikstad Motell & Campingin alueelta. Lisäksi leirintäalueella voi vuokrata
motellihuoneita sekä leiriytyä teltoilla tai asuntoautoilla. Itse leirintäalue on vanhan kaupungin vieressä ja
lähellä Fredrikstadia (noin 20minuutin kävelymatka).
Mökit ovat moderneja ja varustukseen kuuluu: 2 makuuhuonetta, suihku, vessa, keittiö ja olohuone.
Makuuhuoneissa on kerrossängyt, joissa alhaalla parisänky ja yhdenhengen yläpeti. Riippuen majoittujista
mökkeihin siis mahtuu 4‐6 henkilöä. Motellihuoneet ovat myös hyväkuntoisia ja omaavat
pesumahdollisuudet. Voit tutustua majoitusvaihtoehtoihin tarkemmin: www.fredrikstadmotel.no.
Motelli tarjoaa aamupalaa sitä tarvitseville ja kiinnostuneiden kannattaa tehdä varaukset mieluusti päivää
ennen tai samanaikaisesti varausten teon yhteydessä.
HINNASTO:
‐ 1050 NOK/yö Mökkimajoitus (noin 220 EUR / viikonloppu)
‐ 550 NOK/yö kahdenhengen huone (noin 120 EUR / viikonloppu)
‐ 450 NOK/yö yhdenhengen huone (noin 95 EUR / viikonloppu)
o Aamupala ei kuulu hintoihin.

HUOM. Suosittelemme tekemään varaukset heti kun mahdollista, mutta teethän varauksesi viimeistään
ennen perjantaita 1.7.2016.
VARAUKSET:
‐ Sähköposti: eivind@fredrikstadmotel.no or resepsjon@fredrikstadmotel.no
‐ Arvostaisimme myös, jos lähettäisit meille tiedon montako autoa ja hlöä tulee osallistumaan
autokuntanne yhteydessä: sähköpostitse: rambler.cab@hotmail.no tai SMS: +47 971 06 281
‐ Suomen osalta yhteyshenkilönä toimii A‐V Nauha / +358‐50‐5329071
ALUSTAVA AIKATAULU:
Viikonlopun ohjelma on vielä työn alla, eikä lopullista aikataulua ole tulossa ennen kevättä, sillä käymme
vielä vuoropuhelua Fredrikstadin paikallishallinnon kanssa. Lisätiedot tulossa kotisivuille ja Facebookkiin.
Perjantai: saapuminen, grillausta ja yhdessäoloa, järjestäjät ovat paikalla jo aamulla.
Lauantai: cruising, autonäyttely, palkintojenjako, urheilut/pelit, arvonta ja paljon leppoisaa ajanviettoa.
Tervetuloa!

