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STJERNELØPET 2019
14. - 16. juni 2019 Thon Hotel Innlandet, Kristiansund 

Invitasjon til

Mercedes-Benz Klubben Norge,  av deling
Trondheim inviterer alle klubbens med-
lemmer og gjester til årets Stjerne løp, det
40. løpet i rekken  siden 1980.

Stjerneløpet 2019 vil ha sin base på Thon
Hotel, Fiskergata 12, Kristian sund, som
ligger på Innlandet. Dette hotellet ligger helt nede ved sundet og er
bygd opp i et gammelt bryggehus. Starten av løpet vil være ved hot-
ellet.

Løpet på lørdag vil gå ut fra hotellet over broen og inn igjennom
sentrum for deretter å ta av utover Atlanterhavsveien. 
Lunchen vil bli på Bergtatt ved Eide. Bergtatt er en marmorgruve
inne i fjellet, hvor lunchen vil bli servert i en spesiell festsal. Det vil
bli servert en meget god  biffsuppe. Omvisningen vil foregå i en god-
kjent flåte på en  krystallklar innsjø, der alle får utdelt hjelm og vest-
er. Turens  varighet er ca.1,5 time. Det anbefales å gå inn på linkene.
Det er tilstrekkelig med vanlige klær og sko, samt  ytterjakke.

Link Bergtatt:
https://youtu.be/pzBkal3s5BY og https://berg-tatt.no

Målgang vil bli ved Mercedes forhandler
Slatlems anlegg i Verkstedveien 4. 
Etter dette drar vi  tilbake til hotellet.

Påmelding til løpet skjer ved å fylle 
ut blanketten lenger bak i invitasjonen 
og sende den på e-post til: 

asgeirlangseth@online.no eller på post til:
Asgeir Langseth, Bergheimsveien 28, 7049 Trondheim.

Påmeldingen er gyldig, når vi har registrert din innbetaling 
av startkontingent, hotellrom og måltider.

Påmeldingsfristen er 15. mai.
Etter denne fristen må vi se om det er noe ledig kapasitet, 
da  hotellet har 97 rom, og festsalen tar 150 personer. 
Så her blir det førstemann til mølla.

Spesielle behov.
Dersom det er noen spesielle behov vedrørende mat eller annet,
vennligst gi beskjed i merknadsfeltet på påmeldingsskjemaet.
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STJERNELØPET 2019
14. - 16. juni 2019

Mercedes-Benz Klubben Norge, avd. Trondheim ønsker velkommen til: 

Program Stjerneløpet 2019

Thon Hotel Innlandet, Kristiansund
Det 40. Stjerneløp siden 1980

Informasjon Stjerneløpet 2019

Fredag 14. juni: 12.00-18.00 ANKOMST. 

12.00-18.00 MULIGHETER FOR SIGHTSEEING MED SUNDBATEN.
(Ikke med i vårt program men kan gjennomføres av hver enkelt).

18.00-21.00 BUFFET/GRILLING.

Lørdag 15. juni: 07.30-10.00 FROKOSTBUFFE.

09.30-16.00 STJERNELØPET 2019. 
(Start ved hotellet).
LUNSJ PÅ BERGTATT V/EIDE.

15.00-17.00 BLÅTUR DAMER.
19.00 APERITIFF.
19.30-22.00 FESTMIDDAG, PREMIEUTDELING OG UNDERHOLDNING.

Søndag 16. juni: 07.30-11.00 FROKOSTBUFFE, AVSKJED OG HJEMREISE.

Kristiansund er en by som består av flere øyer, og det anbefales å ta
en tur med Sundbåten. Byen er kjent for klippfisk, og  klippfisk -
kjerringa står nede ved én av kaiene og er et viktig symbol for byen.
Eller kan man ta en båttur til Grip og se på Grip stavkirke. Turen
dit tar ca.én time hver vei. Disse turene er ikke med i vårt program,
og hver enkelt må bestille og finne tid uavhengig av vårt program.

Blå tur damer lørdag:
Dette vil bli en hyggelig overraskelse til våre damer som er med på
tur, og her trenger man bare vanlige klær og sko. Turen vil foregå
kanskje i buss, båt eller til fots, men det blir ingen  kraf -
tanstrengelser. Turen vil vare i ca. to timer.

Parkering:
Parkering vil skje på nummererte plasser ved hotellet, og hotellet
garanterer 100 plasser.

Det vil bli organisert vaskeplasser.

Kontaktpersoner:
(informasjon i forbindelse med arrangementet)

Asgeir Langseth
e-post: asgeirlangseth@online.no. mob: 909 51 163
Kjell Olaisen
e-post:kjell-olaussen@hotmail.com. mob: 911 21 782
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Påmeldingsskjema Stjerneløpet 2019

Navn fører:

Navn passasjer(er):

Navn barn: Alder:

Adresse:

Postnummer: Sted:

Telefon: E-post:

Ankomst dato:               Avreise dato:

Mercedes-Benz type/wagennr.: År: Reg.nr.:

Merknader:
(Opplysninger ved evt. matallergier etc).

Fyll ut og returner skjemaet nedenfor til: 
e-post: asgeirlangseth@online.no eller pr. post til Asgeir Langseth, Bergheimveien 28, 7049 Trondheim.

             
            

             
             

             
           

   
            

            
             

       

         
  

    

    

 
     

 
    

BESTILLING AV HOTELL OG MAT UNDER LØPET: Pris: Antall: Beløp:

Startkontingent inkl. bom på Atlanterhavsveien. 450,-

Antall omvisning/lunsj lørdag. Bergtatt. 650,-

HOTELLBESTILLING: Pris: Antall: Beløp:

Rompriser er pr. rom pr. døgn inkl. frokost. Lunsjer og middager 

er priset separat. Startavgift dekker startnummer, plakett og 

løypekart etc.

Antall overnattinger i enkeltrom. (Pris pr. rom). 1.020,-

Antall overnattinger i dobbeltrom. (Pris pr. rom). 1.250,-

Barn under 12 år i ekstra seng. (Under tre år i foreldrenes seng gratis). 300,-

Antall middagsbuffeter fredag fra kl. 18.00 til 21.00. 495,-
Utegrilling på terrasse med buffetbord inne.

Antall featmåltider lørdag fra kl. 19.30. 660,-

Blåtur damer lørdag ca. kl. 15.30 til 17.30 0,-

BELØP TOTALT Å BETALE:
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Beløpet bes innbetalt i sin helhet til kto: 6003.06.32136 ved påmelding. MEGET VIKTIG: MERK INNBETALING MED NAVN OG
 STJERNELØP 2019. Husk: Innbetalt beløp =gyldig påmelding. Beløpet refunderes ved avmelding senest 10/6-19. Etter dette ingen refusjon.
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