
 

 

Velkommen til Jonastreffet 2018  
 INFORMASJON   

 

Her er litt informasjon om treffet: 

Årets Jonastreff avholdes på Ålgård rett utenfor Sandnes hos Kongeparken Camping. 

Kongeparken camping er en fantastisk flott campingplass med plass til bobil, telt, Tempo og 

mere. Stort delesalg brukt og nytt der alle kan selge deler, både treffdeltakere og forhandlere. 

Nytt i år er ny treffplass og markering av bedriften Jonas Øglænd som ble startet for 150 år 

siden. Dette vil bli feiret igjennom deler av treffet. 

Treffet begynner på fredag og slutter på søndag. 

Det vil bli kjøreturer, delesalg, kjøretøy utstilling, museumsbesøk på Vitenfabrikken og 

konkurranser. 

Vi vil også få besøk og bli fortalt om utvikling, produksjon fra tidligere ansatt hos Jonas 

Øglænd. 

 

Litt om treffplassen: 

Campingplassen ligger rett ved Kongeparken (en av Norges største fornøyelsesparker). 

Passer perfekt for alle som er glade i fornøyelse både motorisert og mere fornøyelig. 

Det er stor plass til bobiler, campingvogner og telt samt gode sanitære forhold. 

Campingplassen har 26 utleiehytter med innlagt toalett/dusj og med plass til 5 personer i hver 

hytte. 

  

Bespisning:  

Det serveres frokost Lørdag og Søndag. Det blir servert lunch på kjøretur. Grillmat serveres 

fredag og lørdag. Litt nytt på menyen. 

 

Hva koster herligheten? 

Treffavgift kr 300,- inkluderer t skjorte, museumsbesøk, lunch kjøretur lørdag,  

Rekefest kr 200,- 

Frokost: kr 50,- 

Hytte kr 1000,- pr døgn (5 sengeplasser) Utvask tilkommer kr 500,- (man kan vaske ut selv) 

Sengetøy: kr 150,- 

Telt: kr 150,- pr døgn 

Bobil: kr 200,- pr døgn 

Campingvogn: kr 200,-pr døgn 

Veterantelt kr 50,- pr døgn (premieres) 

 

Premiering:  

Lengst kjørt, fineste moped, mc, 3 hjuler, fiaskoprisen, Beste kvinnelige ekvipasje og 

veterantelt. 

 

NTK avd Sandnes ønsker alle velkomne til en fantastisk flott helg den 24 til 26 august 2018. 

 

Påmelding, bestilling av hytter eller annen kontakt, send mail til: 

 jonastreffet@tempoklubben.no 

 

Eventuelt kan telefon benyttes på nummer: 414 27 047 
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