
LANDSTREFF LILLEHAMMER 14.-16. juni 2013 
BMW Car Club Norway i samarbeid med BMW CCN 02/Classic har gleden av å invitere til 
landstreff på Lillehammer. OL-byen Lillehammer med omegn tilbyr en rekke aktiviteter for 
store og små, så her er det fullt mulig å ta med hele familien på tur. Overnatting vil bli på 
Birkebeineren Hotel & Apartments, hvor vi vil samles til sosialt samvær etter hvert som folk 
ankommer utover fredagen. Etter lørdagens program, blir det stor grillbuffet med 
påfølgende fest og underholdning i Håkonshallen. Blir det fint vær, sitter vi ute, hvis ikke 
trekker vi inn i foajen. Her har vi alle rettigheter. 

Selve treffet vil foregå lørdag på Birkebeineren Skistadion, der det vil bli utstilling av biler, 
autoslalåm, mulighet for å kjøpe lunsj og mye bilprat i blant BMW-venner. Det vil også være 
muligheter for delesalg, så hvis du har noe du ikke trenger lenger, ta det med! Etter hvert vil 
det bli et turistrally rundt i OL-anleggene og Lillehammers omegn, med noen innlagte 
oppgaver og prøver. Premiering i mange klasser! 

I 2009 klarte BMW CCN 02/Classic å samle nesten 100 biler til sitt treff. Vi blir mange flere i 
år?! Hva blir det mest av, moderne eller klassiske BMW’er? Møt opp til en sosial og hyggelig 
BMW-helg! 



PROGRAM FOR HELGEN: 

Fredag 14. Juni: 

Fra klokken 15.00 Innsjekking på Birkebeineren Hotel & Apartments 

Lørdag 15. Juni: 

10.00 Avreise til Birkebeineren Skistadion 

10.30-14.00 Utstilling, people’s choice, long distance, autoslalom med mer. 

14.00- Turistrally i Lillehammer med omegn. 

19.00 Middagsbuffet og premieutdeling. Etter maten blir det fest, underholdning og 

loddsalg. Middagen koster 275,- per person. Barn under 12 år gratis. 

(Middag er ikke inkludert i treffavgiften.) 

Søndag 16. Juni: 

12.00 Utsjekk 

Før hjemturen vil det bli mulig å kjøre hjulbob til rabattert pris ved å fremvise 

deltakerbevis. En morsom opplevelse som anbefales!



OVERNATTING: 

Vi har reservert en del rom og leiligheter på Birkebeineren Hotel & Apartments. 
Reservasjonsfristen er 10.05.2013 og bookingnummeret er #115951 

Se vedlagte informasjon og bestillingsskjema. 

PRISER: 

350,- NOK pr. bil m/fører 

150,- NOK pr. passasjer  

Gratis for barn under 12 år. 

Prisene inkluderer deltakelse, utstilling, kjørebok og t-shirt. 

I tillegg kommer overnatting og grillbuffet lørdag. 

Påmeldingsfrist: 10. mai 

Send påmeldingen til landstreff@bmwccn.no hvor du oppgir antall, t-skjortestørrelser og om 
dere blir med på grillbuffeten lørdag kveld. Bestilling av overnatting gjøres direkte til 
Birkebeineren Hotel & Apartments, tlf. +47 61 05 00 80 

www.birkebeineren.no Her skal vi bo 

http://www.lillehammer.com/no/Produkt/?TLp=517333 Litt om hjulboben 

mailto:landstreff@bmwccn.no
http://www.birkebeineren.no/
http://www.lillehammer.com/no/Produkt/?TLp=517333


BMW-treff Lillehammer 
14. – 16. juni 2013 

BESTILLINGSSKJEMA - OVERNATTING - BIRKEBEINEREN HOTEL & APARTMENTS 

Birkebeineren Hotel & Apartments ligger midt i Olympiaparken; 5 min med bil til utstillingsområdet på 

Birkebeineren Skistadion og 5 min gange til Håkons hall der middagene skal inntas. 

Velg mellom hyggelige hotellrom eller velutstyrte leiligheter! 

Navn: …………………….…………….. Adresse:………………………………….……… 

E-mail: …………………………….………………………. Telefon:………………………….. 

Dato ankomst: …………………………………… Dato avreise: …………………………….……… 

Antall rom: 

Hotellrom: ……. dobbeltrom Kr 555,- pr. pers. pr. døgn i standard dobbeltrom inkl. frokost 

……. enkeltrom Kr 805,- pr. pers. pr. døgn i standard enkeltrom inkl. frokost 

……. dobbeltrom Kr 710,- pr. pers. pr. døgn i dobbeltrom de luxe inkl. frokost 

……. enkeltrom Kr 990,- pr. pers. pr. døgn i enkeltrom de luxe inkl. frokost 

Leiligheter: ……. leilighet Kr 555,- pr. pers. pr. døgn inkl. frokost, ved 4-6 pers. pr. leilighet 

……. leilighet  Kr 735,- pr. pers. pr. døgn inkl. frokost, ved 2-3 pers. pr. leilighet 

Hotell:  
Rommene har WLAN, TV og telefon, samt bad med dusj/wc. Leies ut både som dobbelt og som enkelt-

rom. Alle værelser har dobbeltseng, som kan gjøres om til to enkeltsenger. De luxe-rommene er dobbelt 

så store som standardrommene, og her vil det også være en dobbel sovesofa, kjøleskap og vannkoker.  

Leiligheter:  
Velutstyrte leiligheter med 3 soverom, 2 bad med dusj/WC i hver leilighet, fullt utstyrt kjøkkenkrok, 

stue/oppholdsrom med spisebord, sofa, TV og WLAN. Stor terrasse rundt hver leilighet. Egen låsbar bod. 

Leilighetene vil her være oppgradert til hotellstandard med oppredde senger og daglig rengjøring. 

Bookingnr. #115951 oppgis ved bestilling Påmeldingsfrist overnatting: 10. mai 2013 

Bestillingsskjemaet sendes:  

Birkebeineren Hotel & Apartments Fax: 61 05 00 99 

Birkebeinervegen 24   E-mail: booking@birkebeineren.no 

2618 Lillehammer Tlf: 61 05 00 80 

Leilighetene Resepsjonen Hotellrom 




