NMK Gardermoen ønsker dere
hjertelig velkommen til årets
junior landsfinale
på Gardermoen motorpark
28. juli 2012
Frokost: Det vil bli arrangert en sjåførfrokostpakke lørdag morgen.
Speakere: Magnus Amundsen og Ove A. Stuveseth.
Resultatservice: Kim Johansen
Defilering: Defilering mellom 1. og 2. omgang. Her vil vi at NMK Gardermoen går først, så
NMK Melhus, og videre alfabetisk på klubbnavn, og videre KNA, KAK og NAF. Allefører går i
kjøredress.
Vaskeplass for bilene finnes i innerste delen av depotet, mot flystripa.
Depotkiosken vil være åpen torsdag fra kl 16.00 -20.30, fredag fra 13.00 til 21.00, lørdag fra
07.00- slutt.
Sekretæriatet vil være åpen torsdag fra kl 17.00 -20.30, fredag fra 14.00 til 21.00, lørdag
fra 07.00- slutt.
Lørdag kveld Kl.2000: Bankett på banen i telt med premieutdeling, Dj og underholdning.
Servering av Taco buffe. Det fåes kjøpt drikke; øl, vin og brus med mer.
Barn inntil 12 år kr. 200,- Over 12 år kr. 400,-.
Bestilling av billetter til bankett må gjøres på nettsiden til jr-landsfinalen.
Påmelding er godkjent ved innbetalt til konto 1594 15 85067 tydelig merket hvem det gjelder
for innen 22. juli 2012.
Depotsjef: Kontaktperson Raymond Hansen, tlf. 476 46 975. Ved ønske om plassering
sammen med annen deltaker, ta kontakt med Raymond. Forhåndsspørsmål angående
plassering i depotet kan også rettes til Raymond.

Miljø: NMK Gardermoen ønsker at alle skal trives hos oss. Husk å ta ansvar for eget søppel.
Spør oss gjerne om ekstra søppelsekker. Minner også om oljeoppsamlere som står plassert i
depotet. Noe du vil kaste i søppelcontainer, så finnes disse i nedre del av depotet.
Miljøansvarlig: Tommy Bergsjøbrenden
Dusj: Vi har dusjer tilgjengelig i depotet. Førere fra egen klubb kan benytte
funksjonærdusjen på kveldstid for å lette køene på de tre andre dusjene.
På lørdag vil vi sette opp buss til dusjing på Sand Olaløkka, idrettshus med 11 herre og 11
damedusjer. Følg med på oppslagstavle om tidspunkt.
Bading:
Nordbytjernet: Ullensaker’s mest populære badeplass som er tilrettlagt med brygger og
toaletter og store arealer som er velegnet for soling. Tjernet er en naturperle som trekker
mange mennesker på fine sommerdager. Innfallsporten og gangveg er egnet for rullestol og
barnevogn.
Billetter: Husk at alle bærer billettene på armen da dette letter jobben for våre
billettører/vakter. Husk også at det er viktig å ha på billett om du forlater området.
Det vil bli kontroll til tribunene, og i depotområdet.
Butikk finnes ca 5 km. unna banen. Kjør i retning E6/Mc Donalds, men kjør rett frem i første
rundkjøring i stedet for ned mot E6. Når dere har kjørt gjennom et byggefelt, tar dere til
venstre og da ligger Kiwi på høyre hånd etter ca. 200 meter. Ønsker du flere forretninger
kjører du ca 2 km videre på samme vei, til Jessheim sentrum. Et hyggelig handelssentrum.
Beliggenhet: Ringbanen v/Gardermoen Fra: Følg skilting til Oslo E6, sving av ved
McDonalds/Quality Airport Hotel ved nordre avkjøring til Jessheim. R35 Følg så skilting til
motorbanen. Fra Oslo: Følg skilting til Trondheim E6, sving av ved McDonalds/Quality Airport
Hotel ved nordre avkjøring til Jessheim. R35. Følg så skilting til motorbanen.
Hotell: Avtalt pris pr. rom: kr 644,- pr. pers. i enkeltrom og kr 844,- pr. dobbeltrom inkl.
frokost. Booking kode: NMK
Quality Airport Hotel Gardermoen
Mob: +47 90 70 22 76 | Tel dir: +47 63 92 61 56 | Tel hotellet: +47 63 92 61 00 Jessheim Nord | 2050
Jessheim
http://www.choicehotels.no/choice/no/jessheim_-_gardermoen-hotel-quality-no014no?cid=342495&tab=0

Noe du lurer på?:
Nøl ikke med å ta kontakt med oss!
NMK Gardermoen
Ved e-post: kari.stuveseth@bioforsk.no eller tlf.: 95925505 Kari.

