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Dato Avstand   Aktivitet / Info 

19-21 
juni 

 Landstreff i Trondheim 
Storsand camping 
www.facebook.com/NAFMCLandstreff/  

Klubben støtter deltakelse på landstreffet med kr 500,- Mye trivelige folk og generelt god 
landstreffstemning! Deltakelse 
anbefales. 

21 – 24 
juni 

 Klubbtur 2020 
- Max antall deltakere 20 
- Klubben dekker overnatting i 

hytte (3-4 pr hytte) i Østersund, 
Umeå og Wasa, ferge (fellestur) 
Umeå til Wasa, middag Wasa. 
Alt annet dekkes av deltakerne 
selv. 

- Påmeldingsdato med 

innbetaling av egenandel: 

Annonseres via e-post 

- Avbestilling : Ingen refusjon av 
egenandel etter 15. mai 

- Grupper: Blå 1-2 og Grønn 1-2? 

Egenandel: 
kr 1.000 per person (medlem) 
kr 1.500 (påsitter - ikke medlem). 
(Minimum 1 medlem pr deltakende sykkel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Her er det første mann/kvinne til mølla-
prinsippet som gjelder.  
 
 

  Turgruppe? 
Hvem kan være gruppeledere? 
Pakkeliste? 
Tillatelser til deling av nummer og navn 
– publisering sosiale medier. 

Vi trenger 3 personer til å bidra til planlegging og 
kjøregrupper. 
Øvrige: KOT/OIJ/BM 

 

     

? – 21 
juni 

113 mil Tromsø – Trondheim Kjøregrupper? Avtales nærmere 

Søn 
21.6 

25 mil Trondheim - Østersund Lits camping ved Østersund  Henvendelse vedr. booking sendt 

Man 
22.6 

36 mil Østersund - Umeå First camp Umeå Henvendelse vedr. booking sendt 

http://www.facebook.com/NAFMCLandstreff/
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Enkelte ønsker å besøke Umeå Terreng 

& Motor, bla for å se på nye Indian 

Challenger :-) 
Tirs 
23.6 

Ferge Umeå -Wasa Ferge kl 09.00 over til Wasa (fremme ca 14.30 lokal tid).  
Avgang kl 07.15 – 30 minutters kjøring til ferge og 
oppmøte 2 time før avgang 
Overnatting Residens Kappsacken.  

Wasa Motormuseum 
Felles middag på klubbens regning. 
20 plasser booket. Frokost inkl. 

Ons 
24.6 

32 mil Wasa – Oulo (eller individuelle planer 
etter avtale) 

Vi kan avtale / bestille felles overnattinger på retur etter 
avtale. 

 

Tors 
25.6 

13 mil Oulo – Haparanda (eller individuelle 
planer etter avtale) 

 Servicedag for kropp, sjel og mc?  
https://www.euromotorcenter.fi/about-
us/   

Fre 
26.6 

35 mil Haparanda – Karesuando (eller 
individuelle planer etter avtale) 

Dagnys stugor 
https://www.welcometogallivare.com/sv/portfolio/dagnys-
rum-och-stuguthyrning/  

Köttbullar på Ikea i Haparanda? 

Lør 
27.6 

27 mil Karesuando – Tromsø (eller 
individuelle planer etter avtale) 

  

Lør 281 mil Hjemme I Tromsø   
Notater: 

 

https://www.euromotorcenter.fi/about-us/
https://www.euromotorcenter.fi/about-us/
https://www.welcometogallivare.com/sv/portfolio/dagnys-rum-och-stuguthyrning/
https://www.welcometogallivare.com/sv/portfolio/dagnys-rum-och-stuguthyrning/

