


Grensetreffet i 2018 er lagt til Quality Straand Hotel 
i Vrådal i nordenden av Nisservann, i hjertet av 
Telemark.
Dette hotellet var også vertskap for grensetreffet i 
1988, så for noen blir dette et hyggelig gjensyn.
Grensetreffet starter fredag 15. juni, ettermiddag/
kveld, hvor vi samles på treffhotellet.
Om kvelden serveres buffè fra kl. 19 - 21.
Buffèen inngår i de pakkene deltagerne som bor på 
hotellet betaler for, men kan bestilles separat av de 
som har annen overnatting.
Etter frokost lørdag er det tid for en kjøretur med A 
Forden.
Vi skal ikke høyt til fjells og opp i snøen, men vi 
skal blandt annet besøke Morgedal, - skisportens 
vugge.
Mange hadde benyttet ski som fremkomstmiddel 
på snø i flere generasjoner, men det var i Morgedal 
Sondre Norheim og flere startet det som har utviklet 
seg til dagens skiidrett.
Derfor påberoper Morgedal seg retten til å kalle seg 
skisportens vugge.
Vi starter fra hotellet, og kjører over åsen og ned 
den svingete veien mot Kviteseid. Derifra opp til 
Morgedal og skimuseet, hvorfra vi returnerer til 
hotellet i Vrådal for å spise lunch.
Etter lunch er det etter eget ønske tomgangs-konkur-
ranse, båttur med veteranbåten Fram, eller mulighet 
for å besøke Z-museum i Treungen i sydenden av 
Nisservann  (ca. 40 km hver vei).
Lørdag kveld er det festmiddag og premieutdeling 
etter dagens konkurranser.
Festmiddagen kan også bestilles separat for de som 
ikke bor på hotellet.

Søndag starter med frokost, og dagen er til egen 
disposisjon. Muligheter for opplevelser under hjem-
turen er flere, og Telemarkskanalen med sine sluser 
er en av dem.
Fra Danmark er det mange muligheter med ferge, og 
det går an å legge opp rundturer hvor man ferger fra 
Hirtshals til Larvik den ene veien og returnerer via 
Kristiansand, eller ferge fra Hirtshals til Langesund 
og retur via Stavanger eller Bergen.
Fra Syd-Sverige er fergen fra København til Oslo et 
alternativ.
Ellers kan fergen Strømstad-Sandefjord legges inn 
som et avbrekk på turen fra Sverige.
Påmeldingen åpner 1.februar 2018.
Gå inn på www.fordagrensetreff.com
Fyll inn dine ønsker i påmeldingen, og du får kvit-
tering på mail med spesifisering av hvor mye du skal 
betale inn og hvor.
Det vil også være mulig å melde seg på pr. post.
Spørsmål:  fordagrensetreff@gmail.com
Frist for påmelding er 1.april!

For de som ikke vil bo på hotellet finns det mu-
ligheter i hytter eller camping i nærheten.
Kontakt hotellet eller Nedre Strand Hytteutleie og 
Familicamping.

http://straand.no/

http://nedrestrand.no

http://www.z-museum.no

http://www.visittelemark.no/telemarkskanalen

http://www.vest-telemark.museum.no/museum/
norsk-skieventyr-skimuseet-i-morgedal-p1363173



The Ford Model A border meet is in 2018 situated in 
Norway and the location is Quality Straand Hotel, 
Vraadal in the heart of Telemark.
The dates are June 15.-17. - 2018
Registration for participation starts February 1. 
2018, and must be sent before April 1.

 www.fordagrensetreff.com

Any questions can be sent to:
 fordagrensetreff@gmail.com

http://straand.no/

http://nedrestrand.no

http://www.z-museum.no

http://www.visittelemark.no/telemarkskanalen

http://www.vest-telemark.museum.no/museum/
norsk-skieventyr-skimuseet-i-morgedal-p1363173

Oslo  208 km
Stockholm 730 km
København 750 km
Larvik  130 km
Sandefjord 150 km
Langesund 115 km
Bergen  325 km
Trondheim 675 km      
Stavanger 262 km  
Kristiansand 170 km


