
Kjære Healey-venner! Familien Gulbrandsen fra Gran har tatt initiativ til en rundtur på 
Hadeland 12. – 14. mai, med overnatting på hotell og besøk på Kistefos museum. Et flott 
initiativ som vi setter stor pris på! Klubbstyret så dette som en fin mulighet til å samtidig 
avholde klubbens årsmøte og har i samarbeid med familien lagt til rette for det.

Sanner Hotell vil være vårt 
samlingssted denne helgen. 
Et koselig familiedrevet hotell 

med historie helt tilbake til 1930-tal-
let, beliggende i flotte omgivelser på 
Granavollen i Gran kommune på 
Hadeland. Her vil det være åpent for 
innsjekking fra kl. 15.00 fredag.

Program
Årsmøte vil være første post på pro-
grammet og vil finne sted i et av hotel-
lets egnede lokaler fredag 12. mai kl. 
18.00. Møtet er forbeholdt klubbens 
stemmeberettigede medlemmer. En 
formell innkalling til årsmøtet samt til-
hørende årsmøtepapirer vil bli sendt ut 
separat i henhold til klubbens vedtek-
ter. Det er naturligvis full anledning til 
å delta på årsmøtet selv om man ikke 
ønsker eller har anledning til å delta 
på resten av turen. Etter endt årsmøte 
samles alle turdeltakerne til 3-retters 
middag kl. 20.00 i Spisestuen Bergljot. 
Hotellets bibliotekbar og flygelsalong 
står til vår disposisjon utover kvelden.

Lørdag
Frokost serveres i Spisestuen Bergljot 
mellom kl. 07.30 og 09.00. Felles 
avreise for dagens rundtur er kl. 
10.00 hvor ferden først går til Kistefos 
Museum på Jevnaker. Her blir det 
mulighet for både en samlet omvisning 
og en felles lunsj med lokal ost- og 
spekematbuffet kl. 13.00 for de som 
ønsker. Dette må du ta stilling til og gi 

beskjed om ved påmelding (se priser 
nedenfor). For de som eventuelt ikke 
ønsker å være med på felles lunsj, 
finnes det muligheter for servering på 
Kaféplassen på museet. Etter lunsj, ca. 
kl. 14.00, reiser vi fra Kistefos og begir 
oss ut på en liten kjøretur i hyggelige 
omgivelser på Hadelandske landevei-
er, før vi vender tilbake til Sanner Ho-
tell. Nærmere beskrivelse av kjøreruten 
vil bli utdelt. Kveldens 3-retters middag 
serveres kl. 19.00 i Spisestuen Bergljot.

Søndag
Frokost serveres i Spisestuen Bergl-
jot mellom kl. 07.30 og 09.00. For 
de som ønsker å bli med til Norsk 
Sportsvognklubbs vårmønstring på 
Øvrevoll travbane i Bærum vil det 
være felles avreise fra hotellet kl. 
09.00. For øvrige må utsjekking skje 
senest kl. 11.30. Vi takker for turen og 
ønsker på snarlig gjensyn.

Påmelding og betaling
Det er totalt 30 dobbeltrom ved 
hotellet som står til disposisjon og 
plassene tildeles etter «først til møl-
la-prinsippet». Ved påmelding må 
følgende informasjon oppgis: Fullt 
navn (fører + co-driver), telefonnum-
mer, reg.nr. på deltagende bil, type 
og årsmodell. I tillegg må det oppgis 
om det ønskes omvisning og lunsj på 
Kistefos museum. Det hyggeligste vil 
jo være om alle velger full pakke, men 
det er altså opp til hver enkelt og svært 

viktig at det oppgis hva man velger 
ved påmelding. Alle gjør opp hver for 
seg på henholdsvis hotellet og museet. 
Påmelding sendes på mail til Kjetil Gul-
brandsen, kjetil.gulbrandsen@tellus.no 
senest innen 15. februar.

Allergier
Det er viktig at du ved påmelding 
opplyser om eventuelle allergier eller 
intoleranser i forhold til matserveringen.

Priser
Overnatting i dobbeltrom inkl. 2x 
middag og frokost, kr. 3.090,- pr. pers.

Overnatting i enkeltrom inkl. 2x 
middag og frokost, kr. 3.690,-.

Inngang Kistefos museum, 
kr. 150,- pr. pers. (gruppepris).

Felles omvisning Kistefos, 
kr. 120,- pr. pers.

Felles lunsj, lokal ost- og spekemat-
buffet, i Glasspaviljongen Kistefos, 
kr. 295,- pr. pers.

Totalpris «full pakke» for to personer i 
dobbeltrom blir kr. 7.310,-.
(Drikke til måltidene er ikke inkludert.)

Hilsen styret

Velkommen til
Rally Hadeland 2023


