
             

 

 

Velkommen til Landstreff 22-24 juni 2018 på Tretten Kro og Motell 

 

Treffprogram: 

 Sosialt samvær. 

 Årsmøte.  

 Delesalg. 

 Felles kjøretur til Ringebu på lørdagen. (Ringebudagene fredag 22.06. og lørdag 23.06. 

Marked og butikker stenger klokken 2200 fredagen og 1600 lørdagen.) 

 Bedømming av bilene, med premiering i ulike klasser. 

 Utlodning med fine premier. Husk kontanter. 

Detaljert program finnes på baksiden av arket. 

 

På sletta gjelder følgende ordensregler: 

 Kjør forsiktig på gresset. Kjøring på treffplassen bør begrenses til et absolutt minimum. 

 Kast ikke søppel på bakken, bruk søppelkasser. 

 Drikk alkohol med måte, treffet er et familiearrangement. 

 Tenk på hvordan du oppfører deg på treffplassen og campingplassen. Dårlig oppførsel av 

enkeltpersoner kan få følger for alle i klubben. 

 

Husk på: Hvordan Cortinaklubben oppfattes av de rundt oss, bestemmes av hvordan hver og 

enkelt oppfører seg. Cortinaklubben har ansvar for fellesarrangementet som holdes på sletta, 

kjøretur og årsmøte. Utover dette er hver enkelt treffdeltager ansvarlig ved egen hytte/ 

campingvogn/telt.  

 

Informasjon om bedømming av biler: 

Det vil tradisjonene tro være bedømming av bilene på treffet, med premiering av de fineste bilene. 

Det vil i år bli en ny premiekategori: Fineste besøkende veteran Ford.  

Klassene for bedømming blir da: 

 Beste originale MK1, 1.premie, 2.premie og 3.premie. 

 Beste modifiserte MK1, 1.premie, 2.premie og 3.premie. 

 Beste originale MK2, 1.premie, 2.premie og 3.premie. 

 Beste modifiserte MK2, 1.premie, 2.premie og 3.premie. 

 Beste originale MK3, 1.premie, 2.premie og 3.premie. 

 Beste modifiserte MK3, 1.premie, 2.premie og 3.premie. 

 Lengst kjørt distanse til treffet. 

 

For at vi skal kunne bedømme din bil må du fylle ut bilregistreringsskjema og legge det i frontruta 

på bilen. Juryen bedømmer ut i fra overstående klasser. Det er opp til juryen å bestemme hvilke 

detaljer de vil legge vekt på i bedømmingen av bilene. Klager på bedømmingen mottas ikke, men 

du kan gjerne spørre juryen hva som ligger til grunn for det resultatet de har kommet fram til. 

 

Treffansvarlige:  Dag Morten Gjestrumbakken  922 19 780  

Geir Atle Torgersrud    900 66 719  

André Volden    992 48 593 

http://www.fordanglia.com/


 

 

 

   

 

Program: 
 

Fredag 

Hele dagen Innkvartering, registrering av bil og eier på treffplassen, parkering av 

bilene, delesalg og sosialt samvær på sletta. 

 Mulighet for å ta seg en tur til Ringebudagene. Marked og butikker 

holder åpent til klokken 2200. (Cirka 15 minutters kjøring.) 

1900  Felles grilling. 

 

Lørdag 

1100  Årsmøte i Cortina- og Angliaklubben avholdes i eget telt. (eventuelt gis 

beskjed om endret sted). 

(Nytt i år: Merk tidspunktet!) 

Cirka 1200 Oppstilling av bilene på sletta.  

Delesalg og sosialt samvær, bedømming av bilene på sletta. Hvem har 

de fineste bilene i år? 

1400  Markering av 25 årsjubileum for Norsk Ford Anglia Register. Møt opp 

for jubileumskake 

1630  Oppmøte for årets kjøretur. Vi stiller opp bilene i rekke.  

Delesalg og sosialt samvær på sletta fortsetter for de som vil bli igjen 

på treffplassen. 

1700 Følg lederbilen ut på årets kjøretur til Ringebu. Kjøreturen går på rolige 

småveier. 

 I Ringebu arrangeres Ringebudagene. Marked og butikker stenger 

klokken 1600. 

1900  Felles grilling, loddsalg med fine premier, husk å ta med kontanter. 

2100  Premieutdeling for bedømming av biler, med påfølgende trekning av 

loddsalg. 

Søndag 

Hele dagen Sosialt samvær på sletta, besøk lokale severdigheter, hjemreise. 

  God tur hjem! Kjør forsiktig 

 

 

http://www.fordanglia.com/


 

 

 

 

Bilregistrering (legges i frontrute)      Bil nr._______ 

 

Merke:  

Modell:  

Type:  

Årsmodell:  

Orginal/Modifisert:  

Eier:  

Bosted:  

Registreringsnummer:  

Km. til treff:  
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