
STJERNELØPET 2017
16. - 18. juni 2017 i Stavanger

Mercedesklubben Stavanger ønsker velkommen til årets
Stjerneløp. Klubben har i år 40 års jubileum og det er det 
38. løpet som arrangeres.

Årets arrangement er lagt med base i Quality Airport Hotel på
Sola utenfor Stavanger. Dette er et område med lang historie i
Norge. Bosetterne var av de første i Norge. På vikingtiden var det
et rikt liv her og Harald Hårfagre hadde sitt siste samlende slag i
Hafrsfjord rett ved. På 1800 og begynnelsen av 1900 tallet var det
et rikt fiske og Stavanger kunne friste med over 200 sildefabrikker
på det meste. 

I moderne tid er det oljen som preger området. De fleste  olje -
selskapene har sine hovedkontorer her. Det er to baser for
 utskipning av oljeutstyr samt helikoptertrafikk til plattformene 
i Nordsjøen. 

Årets løp
Årets løp vil starte ved hotellet og gå langs kysten nordover til
Tungenes. Deretter vil det gå sydover og ende opp i Klepp
 kommune. Her vil det også bli lunsj med servering av grillmat. 
På kvelden blir det festmiddag og premieutdeling på hotellet.
Kvelden avsluttes med dans for de som ønsker dette.
Frokost på lørdag og søndag samt middag på fredag og lørdag 
er inkludert i prisen.

Påmelding
Sør-Vest Reiser v/Trygve Byrkjedal står for påmelding og mottak
av betaling til årets Stjerneløp. Han kan nås på mail: 
t.byrkjedal@sorvestreiser.no eller telefon: 51 82 02 18. 

Sør-Vest Reiser har også adresse:
Sør-Vest Reiser, Torgveien 15c, 4016 Stavanger

Det er enkelt- og dobbeltværelser. Vennligst fyll ut navn på de
enkelte deltakere samt alder på barn.
Startkontingent, lunsj og overnatting med mat betales til Sør-Vest
Reiser.
I etterkant av bestillingen vil Sør-Vest Reiser sende ut en faktura
som skal betales. Påmeldingen finner sted når betalingen er
mottatt. Påmelding ønskes fortrinnsvis på elektronisk format via
mail. Vær nøye med å påføre e-postadresse da bekreftelse og
 faktura sendes elektronisk.

PÅMELDINGSFRISTEN ER 23. APRIL.

Spesielle behov
Dersom det er spesielle behov vedrørende mat eller annet, 
gi beskjed ved påmelding.
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Informasjon Stjerneløpet 2017

STJERNELØPET 2017
16. - 18. juni 2017

I regi av Mercedes-Benz klubben Norge, ønsker vi velkommen til
årets Stjerneløp, på Quality Airport Hotell i Stavanger.

Program Stjerneløpet 2017

Quality Airport Hotell, Stavanger
Det 38. Stjerneløp i Norge

Fredag 16. juni: 12.00-18.00 ANKOMST. 
18.00-21.00 MIDDAG.

Lørdag 17. juni: 07.30-10.00 FROKOSTBUFFE.
10.00-15.00 STJERNELØPET MED LUNSJ ETTER SISTE POST.

19.00 APERITIFF.
19.30-22.00 FESTMIDDAG OG PREMIEUTDELING.

Søndag 18. juni: 07.30-11.00 FROKOSTBUFFE.

Andre aktiviteter
Hotellet ligger i nærheten av Solastranden. For de som er friske og
opplagte er det mulighet for tur på stranden og å bade i sjøen. 
På søndag 18 juni blir det arrangert Wings & Wheels på Fly -
museet et steinkast unna hotellet. Dette er et samarbeid  mellom
den lokale sportsvognklubben og Flymuseet med utstilling av biler
og fly. Det er åpent for alle å stille ut sportsbiler eller spesielle
 hobby biler. Bil og fører har gratis adgang, mens det må betales for
 passasjerer. Bilene må komme før kl 11. På grunn av  publikums -
adgang må bilene stå til klokken 15.00. De som ønsker kan delta
på denne utstillingen.

Kontaktpersoner
Mercedesklubben:
Egil Eiken, eeiken@online.no, 957 20 822
Sør-Vest Reiser:
Trygve Byrkjedal, t.byrkjedal@sorvestreiser.no,  51 82 02 18

Sør-Vest Reiser
Torgveien 15c, 4016 Stavanger

MERCEDES-BENZ KLUBBEN, NORGE 40 AR!
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Påmeldingsskjema Stjerneløpet 2017

Navn fører:

Navn passasjer(er):

Navn barn: Alder:

Adresse:

Telefon: Telefaks:

Ankomst dato:               Avreise dato: E-post:

Mercedes-Benz modell: År: Reg.nr.:

Merknader:

Fyll ut og returner skjemaet direkte til: 
Sør-Vest Reiser v/Trygve Byrkjedal, e-post: t.byrkjedal@sorvestreiser.no. Telefon: 51 82 02 18.

BESTILLING: Pris: Antall: Beløp:

Startkontingent. 400,-

Lunsj etter løpet per person. 150,-

HOTELLBESTILLING: Pris: Antall: Beløp:

For de som ønsker å bo på hotellet.

Hotellbestillingen inkluderer frokost lørdag og søndag samt 

middag (inkl. et glass drikke) fredag og lørdag.

Per person i enkeltrom. 2.765,-

Per person i dobbelttrom 2.165,-

FOR DE SOM IKKE ØNSKER Å BO PÅ HOTELLET:

Fellesmiddag fredag og lørdag (inkl. et glass drikke) per person. 1.100,-

BELØP TOTALT Å BETALE:
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