Sommer treff på Tretten!

Noen av de fremmøtte
Grilling i sommerkvelden!
Så var vi igjen velkomne til
Glomstad gård der Odd og
Janna tok imot oss med sin
sedvanelige gjestfrihet. CCN har
tradisjoner for sammenkomster
på Tretten og fredag var det
felles grilling, og hele bygda
var med og skapte en utrolig
god stemning akkompagnert av
utsøkt grillmat og godt drikke.
Bilene var parkert for kvelden
og disse ble behørig beskuet og
debattert slik det seg hør og bør
på slike treff. Når nattekulden
kom sigende samlet troppene
seg i den flotte peisestuen på
gården, der det utømmelige
temaet Cadillac ble diskutert ut
i de små timer. Lørdags morgen
ble det fortært en utsøkt frokost,
mer tire kicking og mer lovord Treff sjefen selv.
om det unike bilmerket.
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Noen av deltagerne.

Gutta på tur.

Vi inntok en nydelig lunsj og startet
opp våre dollarglis, vendte kursen
sørover mot Lillehammer. Vi
besøkte bilmuseet (Odd spanderte),
mens våre kvinnelige deltagere gikk
på shopping i byen. Museet hadde
en kjempe flott ustilling av biler og
kuriosa over et stort spekter, alt fra
hestesleder og sykler til moderne
elbiler (huff). Til dere som ikke var
på treffet, men som senere skal til
Lillehammer så er et besøk der å
anbefale. Vi gutta tok litt snacks og en
kald halvliter på uterestaurant (Odd
spanderte igjen, tusen takk) mens vi
ventet på landslaget i shopping. Da
gikk turen nordover igjen, Cadillac`s
på rekke i flott sommervær med
retning mot Øyer og Vegmuseet.
Dette er et utendørs museum som
Statens Vegvesen har og er et
”must” for bilentusiaster. Min 10
år gamle følgesvenn kunne tilbrakt
en hel uke på museet med tråbiler,
interaktive aktiviteter, filmshow
og ikke minst et utall av maskiner
som kunne prøvesittes. Dette er en
opplevelse for hele familien som
trygt kan anbefales, men se på
værmeldingen og beregn god tid. .
Det går nesten en hel dag for å kunne
se det meste. Da museet stengte var
det bare å starte opp våre v8ere og
nyte oppmerksomheten som ble viet
våre vakre skuter, vi seilte opp til
Glomstad der grillene sto klare og
ventet på sultne deltagere.
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Grillmat to dager etter hverandre
gjør ingenting når det er en slik
kvalitet på råvarene, vi skylte
ned herligheta med godt drikke.
Under middagen ble nok merket
Cadillac noe debattert, og enda
grundigere etter middagen da det
var filmfremvisning i konferanse
salen. Det ble vist filmer med
høykulturelt innhold, som alle
hadde relasjoner til Standard Of
the World. Igjen ble peisestuen
samlingspunktet for kreative
løsninger på verdens problemer
ut i de sene nattetimer. Søndag
var vi også velsignet med varmt
og godt vær. Det var en frisk og
rask gjeng som spiste frokost, og
som gjorde seg klare til å reise.
Kan ikke få takket vertskapet
på Glomstad nok, de yter en
sørvis langt ut over det normale:
Tusen takk Odd og Janna. Noen
reiste hjem mens vi tok turen til
Hunderfossen familiepark, der
hadde barna hadde en helt super
dag hvor de badet og nøt alle
aktivitetene i parken, vi voksne
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Grillmat to dager etter
hverandre gjør ingenting
når det er en slik kvalitet
på råvarene, vi skylte
ned herligheta med godt
drikke. Under middagen
ble nok merket Cadillac
noe debattert, og enda
grundigere etter middagen
da det var filmfremvisning
i konferanse salen. Det ble
vist filmer med høykulturelt
innhold, som alle hadde
relasjoner til Standard
Of the World. Igjen ble
peisestuen samlingspunktet
for kreative løsninger på
verdens problemer ut i de
sene nattetimer. Søndag
var vi også velsignet med
varmt og godt vær. Det
var en frisk og rask gjeng
som spiste frokost, og
som gjorde seg klare til å
reise. Kan ikke få takket
vertskapet på Glomstad
nok, de yter en sørvis

Sjefen skremmer elg i
solnedgang.
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