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Triumphs of Norway - ToN-2018 

Tid : Fredag 1.juni – Søndag 3.juni. 
Sted : Valdres – base Fagernes. 
 
ToN 2018 vil finne sted i vakre Valdres – midt i Sør-Norge, med base på Fagernes.  
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Innkvartering på Scandic hotell Valdres. 
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/fagernes/scandic-valdres. 
(NTK-pris enkeltrom kr 1.020/natt – dobbeltrom kr 1.220/natt. Frokost for ikke-boende, kr 155 pp.) 
 

 
 
De som kommer vestfra over Filefjell (E-16, pil 1) og de som kommer nordfra over Valdresflya (Fv-51, 
pil 2) tar til høyre inn Jernbanevegen (pil 3). De som kommer sørfra (E-16, pil 6) tar første avkjøring til 
Fagernes og inn Jernbanevegen derfra. Hotellet ligger ved pil 4. 
 
Etter hvert som herskapet ankommer fredag ettermiddag/kveld og har sjekket inn, møtes vi på 
uteserveringen på Tasty House vegg-i-vegg med hotellet (pil 5) – og rett ved parkeringen. På Tasty 
House serveres pizzabord – eller det er fritt fram å velge andre retter fra menyen. 
 

 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/fagernes/scandic-valdres
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Lørdag nyter vi en bedre frokost, før vi legger ut på kjøretur med innlagt lunsj. 
Vi legger opp til en kjøretur på ca 150-200 km, hvor vi er innom alle Valdreskommunene. 
(Etter innspill har vi lagt opp en rute uten grusveier.) 
Kjøreruten går først en sløyfe sørover fra Fagernes, før vi vender panseret nordover igjen og passerer 
Fagernes på veien videre. Det går derfor an å sove litt lenger for den som ønsker det, og henge seg på 
når kortesjen kjører gjennom Fagernes på tur nordover. 

 
 
Ca kl 1400 ankommer vi Beitostølen, hvor det blir felles lunsj på Radisson SAS. 
På grunn av annet arrangement på Beitostølen, vil det ikke være mulig å komme inn i sentrum med 
bil før etter kl 1330. (Fv-51 over Valdresflya vil være stengt frem til da.) 
 
Vi håper å få en felles parkering i nærheten av hotellet.  
På Beitostølen har vi reservert bane for å kjøre olabil-cup. 
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Her må vi trolig må vi dele gruppa, slik at halvparten kjører olabil-cup, og halvparten har avstemming 
på årets bil, før gruppene bytter. Til slutt kjøres samlede finaler. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2qafuvc5So0  
Etter å ha funnet ut hvem som er klubbens beste sjåfør, returnerer vi til Fagernes. 
Der blir det felles middag på hotellet ca kl 1930 (pris pp kr 395,-), med kåring, loddsalg etc. 
 
Søndag formiddag avholdes generalforsamling på hotellet, før avreise. 
 
 
Avstander (cirka) til Fagernes: 
Fra Oslo 186 km. Fra Bergen 327 km. Fra Trondheim 380 km. Fra Stavanger 450 km.  
 
Påmelding sendes post@norsktriumphklubb.no. 
Vi har reservert et antall rom på hotellet, og formidler felles bestilling dit 1.mai. 
Ved bestilling etter dette, kan vi ikke garantere pris eller plass. 
Ved bestilling til oss oppgis enkeltrom eller dobbeltrom, samt eventuelle matallergier. 
Vi regner med at alle blir med på middagen lørdag kveld, men dersom det er noen som ikke ønsker å 
være med er det fint om det opplyses i påmeldingen. 
 
Hvis du allerede nå vet at du skal være med, er påmeldingen åpen  

https://www.youtube.com/watch?v=2qafuvc5So0
mailto:post@norsktriumphklubb.no

