
 
LANDSTREFF 2010 - LILLEHAMMER 

 
 

PROGRAM 
 
Tidene kan bli justert etter behov. 
 

TORSDAG 3. JUNI 
 
Deltakere med utvidet landstreffpakke ankommer. Overnatting, frokost og lunsj fredag er 
inkludert. Øvrig bespisning ordnes direkte med hotellet. Aktivitetsoversikt fås ved ankomst.  
 
De som skal på Vålerbanen om fredagen overnatter på Elverum (ca.25 km. fra Vålerbanen). 
HOTELL CENTRAL, Storgata 22, 2406 Elverum. 
Hotellets nettside: www.hotel-central.no 
 
 
 
 
FREDAG 4 JUNI  
BANEKJØRING 
 

 

CCN har leid VÅLERBANEN. 
Arrangementet starter med innsjekk kl. 8.30. Her blir det 
orientering til deltagerne. Alle skal gjennomgå dette før 
kjøring. 
Forventes å avsluttes klokken 1400. 

 
Følgende regler gjelder: 

• Det er lov til å bruke prøveskilter. 
• Cabriolet er også OK, men taket og vinduene skal være OPPE. 
• Hjelm, skal være E-merket og skal benyttes under kjøringen! 
• De som ikke har med egen hjelm kan leie dette på banen. 
• Støykravet er på 90dB, men det foretas ikke noen form for støytest før kjøringen. Du 

kan bli målt under kjøring og eventuelt bli stoppet hvis du overstiger støykravet. 
• Det vil også bli foretatt sikkerhetssjekk av bilen før dere får lov til å slippe ut på 

banen. Det blir da sjekket at batteri sitter fast, at sikkerhetsseler er i orden, at ikke 
bilen har noen form for lekkasjer (oljer/vann), mønsterdybde ol. Uansett er det på 
forhånd greit å ha fylt godt med luft i dekkene, gjerne litt mer enn det normale trykket. 
Frisk bremseveske er også alfa omega! En annen ting som også er greit å sjekke selv 
er at det er bra med bremseklosser igjen på bilen. 

 

Noen generelle tips om banekjøring finner dere på www.CorvetteRogaland.no under BANEKJØRING. 
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FREDAG 4 JUNI  
Quality Hotel & Resort Hafjell: 
 
  
Klokken 12.00-18.00 
Ankomst og innsjekking ved Quality Hotell & Resort Hafjell. 
Personer fra CCN Mjøsregionen vil være til stede i dette tidsrommet for å ta imot deltakerne. 
 
Klokken 10.00-18.00 
Div aktiviteter:  
Cruising til Cadillac Diner på Tretten,  
Gratis inngang på Norsk Vegmuseum. 
 
 
Klokken 12.00-18.00 
Meguiar´s Car Cleaning Center. 
Når dere ankommer fredagen vil Meguiar´s møte dere med sitt “Car 
Cleaning Center” ved hotellet. Her kan dere låne alt dere trenger for å 
shine bilen. 

 
 
 
Klokken 20.00 
Middag og sosialt samvær.  
Vi samles i restauranten for en orientering om det som skjer i helga, og inntar et hyggelig 
måltid. Det serveres bufeet med tema amerikansk/grillmat. Det blir mulighet til å kjøpe lodd 
der hovedgevinsten er et verktøyskap til en verdi av kr. 5.000,- 
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LØRDAG 5 JUNI 
 
Klokken 07.00-10.00 
Frokost og vasking av bilen. 
Innsjekking fra 09.00 for de som ankommer lørdagen. 
Klokken 09.45 bør alle være ved bilene. 
Bruk treffskjorten på lørdag! 
 
Klokken 10.00 
Avreise cruising til Birkebeinerstadion for 
Landstreffbilde. 
 
Ca. klokken 11.30 
Vi kjører videre til utstilling og bedømming i 
Lillehammer sentrum. 
  
 
Ca. klokken 12.00-15.30 
Utstilling i Lillehammer sentrum. 
 
Klokken 15.00 
Trekning av publikum-priser. 
De tre bilene med flest stemmer, samt tre fra publikum får fine premier 
 
Klokken 15.30 
Cruising gjennom byen tilbake til hotellet. 
Felles cruising tilbake til hotellet via “gamle” E6. 
 
Klokken 16.00 – 17.00 
Hamburgerbuffé i restauranten. 
Når vi kommer tilbake til hotellet kan man ta seg et lite måltid. 
Tiden frem til aperitiff disponeres etter eget ønske. 

 

 
Klokken 19.30 
Aperitiff 
Vi samles til en aperitiff i bar-område før middagen. 
 
Klokken 20.00 
Festmiddag 
Under middagen blir det premieutdeling. 
Utlodning og trekking av gevinster. 
Antrekk: pent! 

 
 
 
Klokken 22.30 
Sosialt samvær 



 
LANDSTREFF 2010 - LILLEHAMMER 

 
 
 
SØNDAG 6 JUNI 
 
 
Klokken 08.00-10.30 
Frokost 
 
 
Klokken 10.00 
Fotografering 
Fotografering av vinnerbilene. De andre kan hvile øyet. 
 
 
Klokken 11.00 
AMCAR Grand Nationals på Hunderfossen. 
Organisert transport til AmCar Grand Nationals på Hunderfossen for de som ikke kjører egen 
bil inn på treffområdet. Avtales lørdag! Spesiell CCN rabattert inngangspris både med og uten 
bil. 
NB! Husk å sjekke ut før avreise til Hunderfossen! 
 
 
Klokken 12.00 
Utsjekk. Over for denne gang. 
Utsjekk og det offisielle programmet avsluttes. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Kontaktpersoner: 
Dan Askehagen - aikivette@hotmail.com - Tlf.: 41 21 07 53  
Jonas Martin Thorsmyr - jonasmartint@gmail.com – Tlf.: 98 60 10 14 
 
Quality Hotel & Resort Hafjell, Aaslettvegen 1, 2636 Øyer – Tlf.: 61 27 77 77 
For info om hotellet, se deres nettsider: www.qualityhafjell.no 
 
 
 
 
 
 
KJØR PENT OG VELKOMMEN TIL LILLEHAMMER.  
 

 
 
Program redigert av: Henning 


