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1 – Forbehold om justeringer frem mot arrangementet 
 

 
 

Straand Treffet 2021 
17. til 19. september 

 
Praktiske forhold som overnatting m.m. 

For bestilling av overnatting på hotel, i leiligheter, hytte, bli kjent hytte eller telt: +47 35 06 90 00 
(Åpent hele døgnet), Adresse Kviteseidvegen 1698, 3853 Vrådal. Epost: straand@straand.no  

 

Fredag 17. september 
Kl. 16.00 og utover Velkommen og innsjekk 
Kl. 17.00 – 18.00 Velkommen til Straand Treffet, mingling og sosial velkomst,  

«støttepils» i konferansesalen, Vrådalssalen. 
Kl. 18.00 Velkommen til Straand Treffet 2021 

Ved Trond Olsen, treffsjef, Bjørn Richard Johansen, fagansvarlig for 
Straand treffet og Lars Arne Straand, adm. direktør, Straand Hotel 

Kl. 18.15 Motorsykkelen – Oppdatering om riktig kjøreteknikker 
Ved Tore Johannessen, rådgiver for Trafikkforum og trafikklærer på AB 
Trafikkskole i Bærum. Medforfatter av boken: Motorsykkel, lærebok for 
motorsykkel. 

Kl. 19.00 Pause 
Kl. 19.15 Alene sammen på MC gjennom Norge på KTM 

Ved Runa Grydeland i WIMA. Se mer om Runa på linken. 
Introduksjon av innlegget ved Trond Olsen, treffsjef, i samtale med Eli 
Johanne Stene, president i WIMA. 

Kl. 19.45 Rebels & Classics 2022 
Ved Peter Ozsvat Carlsson, kjent fra Calvat’s Garage og René Zografos 

Kl. 20.00 og utover Middag 
 
Lørdag 18. september 
Kl. 07.00 og utover Frokost 
Kl. 08.00 Panorama tur for «Early birds» - vi kjører til toppen av Vrådal.  

Ca. 12 minutters tur – for foto og kaffe. Retur igjen til kl. 09.00. Deretter 
passer det ypperlig med frokost for de som har deltatt på Early Birds, om 
du ikke fikk tid til det fra 07.00 – 08.00. 

Kl. 09.00 og utover Prøvekjøring av nye sykler 
Skjema for å prøve sykler fylles ut i sekretariatet som du finner ute på 
plassen/i tilknytning til resepsjon. 
 

mailto:straand@straand.no
https://www.reitwagen.no/terningkast-6-uansett-erfaring-pa-mc-les-laer-og-fa-oppfrisket-din-kunnskap-nord-universitet-sin-jan-petter-wigum-og-trafikkforum-sin-tore-johannessen-i-sitt-ess-med-ny-laerebok-om-mot/
https://www.reitwagen.no/terningkast-6-uansett-erfaring-pa-mc-les-laer-og-fa-oppfrisket-din-kunnskap-nord-universitet-sin-jan-petter-wigum-og-trafikkforum-sin-tore-johannessen-i-sitt-ess-med-ny-laerebok-om-mot/
https://trd.by/livsstil/2021/05/21/Runa-27-skal-kj%C3%B8re-alene-gjennom-Norge-%E2%80%93-Mange-reagerer-24000159.ece
https://www.facebook.com/CalvatsGarage


Program per 6. september 2021 

 

 

 

 

2 – Forbehold om justeringer frem mot arrangementet 
 

Kl. 10.00 A) Prøvekjøring for de som ønsker det gjennom hele dagen 
B) Hubriding – utkjøring av grupper som markeres på plassen 
C) Eget program – som du selv står for gjennom dagen. Spør oss gjerne 
om tips til kjøreturer og annet i området 
 

Kl. 11.00 MC er kunst – SKRIK - Ute på plassen 
«SKRIK» - ved Henning Dyrkolbotn, Norges fremste motorsykkelkunstner, i 
samtale med treffsjef Trond Olsen. 

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj 
 

Kl. 15.00 Ute på plassen foran Hotellet 
Gjennom Norge på El-motorsykkel – se mer i denne artikkelen. 
Ved Rolf Martinsen, redaktør av MC24-7.no i samtale med Trond Olsen, 
treffsjef. 

Kl. 15.15 Veisikkerhet i fylket 
Ved Trond Olsen i samtale med rådgiver i miljø og mobilitet, Magnus 
Andresen Gurrich i Vestfold Telemark fylkeskommune, avd. samferdsel. 
Magnus er utdannet kjøreskolelærer for både bil og MC og en av 
initiativtakerne til bl.a. Trafikksikkerhetsdagen på Geiteryggen. En 
hjertesak er bevisstgjøring av oss på 2-hjul. 

Kl. 15.30 Utdeling av hederspriser til mc-er og mer 
Ved Trond Olsen, treffsjef og Bjørn Richard Johansen, fagansvarlig samt 
Rolf Martinsen, redaktør av MC24-7.no og leder av juryen  

Kl. 16.00 Sosialt samvær på hotellet og veranda 
Wima har eget program på ettermiddagen men inviterer alle som ønsker 
det å delta på besøk på Z-museum i Treungen. 

Kl. 19.00 og utover Middag 
 
Søndag 19. september 
Kl. 07.00 og utover Frokost 
Kl. 08.30 Panorama tur for «Early birds» - vi kjører til toppen av Vrådal.  

Ca. 12 minutters tur – for foto og kaffe. Retur igjen til kl. 09.30. Deretter 
passer det ypperlig med frokost for de som har deltatt på Early Birds, om 
du ikke fikk tid til det fra 07.00 – 08.00. 

Kl. 09.00 og utover Prøvekjøring av nye sykler 
Skjema for å prøve sykler fylles ut i sekretariatet som du finner ute på 
plassen/i tilknytning til resepsjon. 
 

Kl. 13.00 Avslutning av prøvekjøring og Straand treffet for denne gangen 
 

 Kjør forsiktig hjemover! 

https://www.aftenposten.no/motor/i/wPdeLL/henning-dyrkolbotn-har-valgt-aa-hylle-edvard-grieg-og-edvard-munch-paa-e
https://www.mc24-7.no/blogg/trolig-forste-nordmann-som-har-kjort-lindesnes-nordkapp-pa-elektrisk-motorsykkel/

