Sirdalstreffet
20 – 22 august 2021
et

Sageneset Feriesenter, Sirdal

Wings of Rogaland har den store glede å for første gang invitere til Goldwing- og Valkyrietreff på sjarmerende
Sageneset Feriesenter. Som ligger idyllisk plassert i selve kronjuvelen Sirdal – med veier som er skapt for MC
kjøring. Her kan du komme med teltet eller leie hytte i vakre omgivelser. Her kan du treffe gamle og nye MC
venner. Og her kan du kose deg sammen med oss i Wings of Rogaland – en hel helg i august. Sageneset feriesenter
har et flott opparbeidet område med bl.a «kultursenter» som vil fungere som treffplass denne helgen, det finnes
jacuzzi og innendørsbasseng og et lokale som skal brukes til frokostservering - da vi på Sirdalstreffet slår på
stortromma og serverer frokost begge dagene.
Servering og program:
Fredag selges bakt potet med rikelig tilbehør fra «the one and only» Potetbakern ved treffplassen. Du vil også
kunne kjøpe kaker, lapper, pølser, mineralvann mm i kiosken på treffplassen. Her serveres også gratis kaffe og te.
Lørdag og søndag serveres frokost i publokalet – her får du servert en rikholdig frokost. På lørdagskvelden fyrer vi
opp grillen ved treffplassen og lager et deilig grillmåltid med rikelig med tilbehør. Frokost begge dagene og
grillmat på lørdagskvelden inngår i treffkontingenten. (Barn under 16 år betaler ikke treffkontingent.)
Lørdag blir det også anledning til å bli med på en flott fellestur ned til Lysebotn (værforbehold).
Litt praktisk informasjon: Hyttene på plassen er av god standard med dusj og toalett, og det er fullt mulig å dele
hytte, da de fleste hyttene på plassen har 3 soverom. Det finnes en joker butikk på Tjørhom (4 km fra Sageneset).
Og på Tonstad (ca 31 km fra Sageneset) finner en litt flere butikker.
All overnatting bestilles gjennom Wings of Rogaland ved å kontakte Linda A.F. Gaup på mobil: 926 42580 eller
email: linda.a.f.gaup@lyse.net. Ytterligere henvendelser om treffet gjøres til Øyvind Halvorsen (mobil 934 88513)
eller Jane Østhus (mobil 951 42394).

