
 

 
 

INVITASJON 

NORGESCUP 3 og 4 PÅ KLEIVE 14.-15.09.2013 

Kleive trialklubb har gleden av å invitere dere til ”langhelg” på Kleive. 

I 2012 feiret vi vårt 25-årsjubileum, noe som vi også har tenkt å la dere få ta del 

i med et arrangement på lørdag kveld.  

Vårt bruksområde blir i og ved Kleivehallen, gangvegen mellom Osvegen og 

hovedvegen, vårt treningsområde, samt i skogen/elva øverst i bygda. 

Tilleggsregler, påmelding, er klart på Motorsportforbundets nettside. 

Påmeldingsfristene er 30.08./31.08.13.  Meld dere på innen fristen. 

Det vil bli åpen kiosk i Kleivehallen fra fredag 13.09.2013 kl ca 1700-2200, 

lørdag kl. 0730-2200 og søndag fra kl. 0730    (MENY se nederst side 2) 

Lørdag kveld 14.09.13 har vi tenkt å ha et felles arrangement for 

kjørere/foreldre/medhjelpere m.m. i Kleivehallen. 

Et av programinnslagene der vil bli historisk tilbakeblikk fra trial-Norge med 

Svein Nerland som konferansier, der vi også håper å få stilt ut gamle sykler, 

klær, utstyr m.v. Er det noen av dere som har sykler eller utstyr fra starten i 1987 

setter vi selvsagt pris på å få låne dette! 

Parkering av bobiler m.m. fra fredag 13.09. kl. 1500 grunnet at vi må vente til 

skolen er slutt. Dere som kommer før vil bli parkert ved idrettsbanen like ved 

Kleivehallen.  Det vil bli tilgang til strøm kr. 100,- for hele helga - betales 

kontant ved ankomst. 

Overnattingsmuligheter: (fortsetter neste side) 

- Kviltorp Camping-Molde tlf 71 21 17 42 http://www.kviltorpcamping.no/ ca 25 

min. til Kleive- langs Rv 62 

- Rica Seilet Hotel – 71 11 40 00  

          Gideonvegen 2, 6412 Molde www.rica.no 

http://idrett.speaker.no/organisation.asp?OrgElementId=67393
http://www.kviltorpcamping.no/
http://www.1881.no/hotell/hotell-moere-og-romsdal/hotell-molde/rica-seilet-hotel_100884212S1/
http://www.1881.no/Videresend/?ListingId=100884212S1&type=homepage&ListingName=Rica+Seilet+Hotel&RedirectUrl=https%3a%2f%2fwww.rica.no%2fhoteller%2fmolde%2frica-seilet-hotel%2f


 

 
 

- Quality hotel Alexandra AS – 71 20 37 50  

          Storgata 5, 6413 Molde 

- Thon Hotel Moldefjord – 71 20 35 00  

          Storgata 8, 6413 Moldewww.thonhotels.no 

 

Kjøretid fra Molde til Kleive er ca. 30 min. langs Rv 62 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Odd J. Nilssen 

Leder Kleive Kfum/Kfuk trial 

tlf. 41 63 08 40  -   epost: odjoerge@online.no  

 

 

 
Menyen i vår kiosk i Kleivehallen 

 

Laks ( kun lørdag )? 

Potetsalat 

Pølse m brød 

Koteletter 

Hamburger 

Baktpotet  

Toast 

 

 

 

Svele 

Kake 

Frukt 

Baguetter 

Sjokolade/Potetgull 

Drikke:  Brus, vann, 

kaffe, juice, melk 

 

Hjertelig velkommen til flotte høstdager i Romsdal under vårt motto: 

Fellesskap-Glede-Opplevelser 

 

http://idrett.speaker.no/organisation.asp?OrgElementId=67393
http://www.1881.no/hotell/hotell-moere-og-romsdal/hotell-molde/quality-hotel-alexandra-as_100787806S2000001/
http://www.1881.no/hotell/hotell-moere-og-romsdal/hotell-molde/thon-hotel-moldefjord_100068961S1/
http://www.1881.no/Videresend/?ListingId=100068961S1&type=homepage&ListingName=Thon+Hotel+Moldefjord&RedirectUrl=http%3a%2f%2fwww.thonhotels.no%2fhoteller%2fland%2fnorge%2fmolde%2fthon-hotel-moldefjord%2f
mailto:odjoerge@online.no

