
                                                                                    
Invitasjon til Camping- og Skjitprattreffet  2010 

 
Vi kan i år invitere til veterankjøretøytreff i nye omgivelser, men fortsatt i Skjomen! På 
grunn av et annet arrangement i umiddelbar nærhet av forrige treffplass har vi flyttet 
for å kunne beholde roen, og den gode stemningen vi alltid har hatt på treffene våre.  
  
Narvik Automobilselskaps uformelle treff avholdes hvert år siste helgen i august. Denne 
gangen møtes vi ved skytebanen på Fjellbu, øverst i Skjomdalen, hvor vi har god plass 
til camping, bålkos, skjitprat og kjøretøyutstilling. Dessverre er det ikke hverken vann i 
slange eller strøm der, men vann henter vi i elva like ved, og strøm til ladning av 
mobiltelefoner skaffer vi fra aggregat. Underlaget for campingen er dessverre ikke gress, 
men grusbakke. Ta med gode underlag, vannkanne og gjerne gammelt 
belysningsutstyr. 
 
For 2010 er treffdato 27 til 29. august.  Innsjekk fra fredag kl 1600 
Det er skiltet fra Skjombrua (E6) og helt til treffplassen som ligger litt fra veien. 
Overnatting kan skje i telt, campingvogn, campingbil eller annen innretning. NB: Ingen 
strømsalg i år! 
 
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. Vi oppfordrer til å ta med gammel-
grammofonen, og ikke minst gammel-reiseradioen. Et rykte sier at Skjomen 
Kringkaster vil være på lufta under treffet. (Mellombølge)  
   
Navnet har treffet fått fordi det legges stor vekt på det sosiale. Det monteres stor utegrill 
og felles bord og stoler.  Det er mulighet for å kunne trekke under tak i tilfelle en 
regnskur. Tidligere har vi premiert den største skjitprateren og det heftigste 
campingutstyret. Også i år setter vi opp tre spesialpremier som juryen står fritt til å 
dele ut etter egne vurderinger.   
 
NB:  Skjomen er for tiden uten kolonialforretning. Dette gjelder bensinpumpa 

også. Ta høyde for dette når turen planlegges.  
 
Om du ønsker LMK-forsikring på ditt kjøretøy vil forsikringskomiteen 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 og batterigrammofonavspilt musikk fra tiden da alt var i 
sort/hvitt.   
 
Det er ingen påmelding, men vi svarer gjerne på spørsmål! 
  
Dersom flere opplysninger ønskes, se http://nas.lmk.no/ eller kontakt: 
Håvard Kvernelv  Tlf. 478 NARVIK  (Mobil til Narvik Automobilselskap) 
Jørn Mathisen  Tlf. 977 56376 
 
PS:  Ta gjerne kopi av denne invitasjonen og gi til andre du kjenner……! 
Velkommen skal du/dere være!!! ☺ 


