
VELKOMMEN TIL 

MÅLSELVTREFFET 2013 

 

Rustahøgda 

9-11 august 2013 
 

Vi har den store glede av å invitere deg/dere til årets Målselvtreff. Dette 

er Gammelhorken Veterankjøretøyklubbs hovedtreff som tidligere år har det 

vært arrangert ved Målselvfossen Feriesenter. I år kom treffet vårt i 

konflikt med et annet arrangement hos dem og vi måtte ut å finne annet og 

om mulig bedre alternativ, og kom til slutt frem til at vi ville arrangere det 

på Rustahøgda, rett ved E6, det ligger sentralt på toppen mellom Andselv og 

Heggelia og det er gangavstand til det meste 

Det blir en veterancamp/camp ved treffplassen for de som vil overnatte i 

telt, vogn eller annet. 



Det er også muligheter for overnatting på Bardufosstun, her finnes både 

hytter og rom. Det er bare et kort stykke å gå mellom treffplass og 

Bardufosstun. Overnatting bestilles av den enkelte på tlf 77834600. Besøk 

deres hjemmeside www.bardufosstun.no for priser og mer informasjon. Bør 

bestilles så snart som mulig  

  

 Vi i Gammelhorken Veterankjøretøyklubb håper at vi også i år greier å lage 

et treff som er avslappende, familie vennelig og ikke minst sosialt. Samt et 

treff med et ”historisk sus”!  

Vi er ikke helt ferdig med programmet, så det vil vi komme tilbake til så 

snart vi har alt klart.   

Nærmeste nabo til treffplassen er Polarbadet, så her er det muligheter for 

bading for de som ønsker det. www.polarbadet.no 

 

Påmelding til treffet kan gjøres på ingahjelseth@gmail.com eller på telefon.  

Vi trenger info om navn, kjøretøy, e-post adr, adresse og telefon. 

Har du spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt med en av oss i treff 

komiten : 

Erling Bjørnar  911 93 837 

Inga        901 56 067 

Deltakeravgift: Kr 100,- pr veterankjøretøy 

Har du flere?  Kr 25,- pr veterankjøretøy fra nr 2. 

Betaling skjer ved ankomst  

 

VELKOMMEN! 

Vi håper du har lyst å være sammen med oss på årets Målselvtreff 
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