
 
 

Invitasjon til Camping- og Skjitprattreffet  2007 
 

Så var det nok en gang tid for å invitere til det store Camping- og Skjitprattreffet, et 
uformelt veterankjøretøytreff som arrangeres av Narvik Automobilselskap.  
  
Treffet avholdes hvert år siste helgen i august ved Statkraft / Skjomen Golfpark. 
For 2007 er treffdato 24 til 26. august.  Innsjekk fra fredag kl 1600 
Det er skiltet fra Skjombrua (E6) og helt til treffplassen. 
 
Alle er velkommen, enten du kommer på veterankjøretøy, annet “tilårskommet” 
kjøretøy, eller rett og slett bare er interessert i gamle doninger. Takhøyden er enorm.  
Treffet er et familietreff, så ta gjerne med hele familien. Kjøretøyene er utstilt slik at det 
perfekt for publikum å beskue helt gratis. Også i år oppfordres til å ta med gammel-
grammofonen, og ikke minst gammel-reiseradioen. Et rykte sier at Skjomen 
Kringkaster vil være på lufta under treffet. (Mellombølge)  
  
Overnatting kan skje i telt, campingvogn, campingbil eller annen innretning. På 
motellet like ved, kan man få kjøpt frokost og enkle varmretter. Motellet har også 
oppholdsrom, dusj, WC og TV-rom. Det vil i 2007 ikke være mulig å leie rom i 
motellet da det pågår et parallelt arrangement i regi av golfklubben.   
   
Navnet har treffet fått fordi det legges stor vekt på det sosiale. Det monteres stor utegrill 
og felles bord og stoler.  Det settes også opp tak i tilfelle en regnskur. Hvert år 
premieres den største skjitprateren (miljøskaperen). Det har også blitt tradisjon å lokke 
frem gammelt campingutstyr fra “forna’ dar”. Her kan det vanke premier også.  
 
NB:  Skjomen er for tiden uten kolonialforretning. Dette gjelder bensinpumpa 

også. Ta høyde for dette når turen planlegges. (Kiosken i Golfkroa selger is 
og brus….)   

 
Om du ønsker LMK-forsikring på ditt kjøretøy vil forsikringskomiteen (Ulf Hanssen og 
Svein Perander) være tilgjengelig hele treffet. Det er bare å gjøre en avtale ved ankomst. 
  
Lørdag ca kl 1200 arrangeres en liten kjøretur i Skjomens ville og vakre omgivelser med 
servering av primuskokt kaffe. Etter kjøreturen har noen damer i tillegg antydet at det 
blir et lite loppemarked. Om du har noen lopper du kan avse, ta de med! Inntekten går 
til klubben. 
 

Det er ingen påmelding, men vi svarer gjerne på spørsmål! 
  

Dersom flere opplysninger ønskes, se http://nas.lmk.no/ eller kontakt: 
 

Ulf R. Hanssen  Tlf. 478 NARVIK  (Mobil til Narvik Automobilselskap) 
Svein Perander  Tlf. 416 90844 
 

PS:  Ta gjerne kopi av denne invitasjonen og gi til andre du kjenner……! 

 
Velkommen skal du/dere være!!! ☺ 


