
Velkommen til 2. NM 
runde i rallycross & 
sommereventyret på 
kysten
Ta ferien i nærmiljøet vårt!



Velkommen til 
solkysten

• Her vil vi presentere et ferie forslag til dere 
som vi håper faller i smak.

• Vi vil presentere Team som stiller med 
hengerparkering. 

• Campingplasser i nærområdet. 

• Aktiviteter i omegnen. 

• Eller bruk depoet som base og bli med på 
daglige aktiviteter. 



Hengerparkering



EN REKKE CAMPING MULIGHETER I 
NÆROMRÅDET

• Sand Bade- og Campingplass – Holmestrand 

• Borre Familiecamping – Borre

• Rørestrand Camping – Horten

• Agnes Camping & badeplass – Sandefjord

• Langeby Camping – Sandefjord

• Granholmen Camping – Sandefjord 

• Ula Camping – Tjodalyng 

• Meløstranda Ferie og Fritid – Kvelde

• Olavsberget Camping – Porsgrunn

• Rognstranda Camping – Stathelle

• Dikkon Camping – Brevik

• Telemark Kanalencamping – Lunde

• Solvika Camping – Siljan 

• Stolpestad Camping – Stavern

• Kjærstranda Camping – Stavern

• Stretere Camping – Stavern

• Anvikstranda Camping – Stavern

• Donavall Camping – Stavern

• Lydhusstranda – Stavern

• Blokkebukta Camping – Helgeroa

• Omlidstranda Camping – Nevlunghavn

• Oddane Sand Camping – Nevlunghavn



STEDER OG 
AKTIVITETER 
SOM MÅ 
OPPLEVES 

• Vestfold og Telemark har en rekke aktiviteter 
og sommerplasser som ferien kan rettes 
mot. Videre vil vi gjennomgå noen av våre 
anbefalinger.



Foldvik Familiepark

• Ligger 3,6 km fra Kjærstranda Camping
• I tillegg til dyr er det over 40 andre

aktiviteter for store og små. 
• Foldvik Familiepark ble kåret til “Travellers

choice” i 2020. 
• Aktivitetene er spredt på store og trygge

områder der du gjerne kan gå barbeint. 
• Parken har et eget område med vannpark.
• Maskoten Foffa har forestilling to ganger om 

dagen på Trilletrall Amfi.



Høyt & Lavt

• Klatreparken er for alle – både store og små. Det spiller 
ingen rolle hvilken form du er i eller om du aldri har 
klatret før. Hos oss kan besteforeldre klatre sammen 
med barnebarna, venner kan skape nye minner 
sammen – og kollegaer kan ta arbeidsplassen sin til 
helt nye høyder.

• Hos oss finner alle klatreløyper de kan trives i. 
Klatreløypene våre har fargekoder som viser 
vanskelighetsgraden – fra oransje (som er lettest) via 
lys grønn, grønn, blå, rød og til slutt svart (som er 
vanskeligst).



Stavern
• Stavern er en av Norges minste byer, og en stor 

sommerfavoritt. 

• Hva er vel bedre enn å sitte på brygga og spise 
ferske reker rett fra fiskebåten, eller nyte en nydelig 
softis på bryggekanten. 

• Sommerbutikkene er åpne utover ettermiddagen, 
og det er uteserveringer på rekke og rad. Her får du 
skikkelig sydenstemning. 



Helgeroa
• Er et populært feriested med mange omkring liggende 

campingplasser og hytter, hvor turistene kommer igjen år etter år.

• Her er det flotte sandstrender og turmuligheter.

• Ta gjerne Skjæløy på dagstur over til Langesund i en fantastisk 
skjærgård. 

• Brygga innbyr til stor valgmulighet med sine tre spisesteder og to 
isbarer. 

• Trenger du å fylle opp kjøleskapet er det verdt en tur innom på Meny 
Søndersrødtunet. 

• Helgeroa er også kjent for sine nydelilge solnedganger. 



Olavsberget 
Camping

• Innerst i Eidangerfjorden ligger 
Olavsberget Camping. En flott 
campingplass og et populært badested i 
vakre omgivelser.

• Olavsberget Camping ligger i landlige 
omgivelser på Nystrand, 4 km fra 
Porsgrunn sentrum.

• Dette er en familiecamping for bobiler, 
campingvogner og telt. Hyttene og 
leilighetene er godt utstyrt, felles 
serviceanlegg med vaskemaskin og 
tørketrommel.

• Fine bademuligheter, stupetårn og 
familievennlig.



Luksefjell 

• Ei fjellbygd i Skien 
• Luksefjell badeplass ligger 14 

km fra Grenland 
Motorsportsenter

• Luksefjell er bygda fra 
sydenden av Fjellvannet og 
nordover. I det daglige 
inkluderer folk flest hele 
dalføret fra Fjellvannet med 
Vassenden i syd til nord i 
Finnvolldalen på grensa mot 
Kongsberg. 



Skien Fritidspark



Sommerland i Bø



Ta en tur i 
Telemarkskanalen

Telemarkskanalen strekker seg fra kyst til fjell med store 
variasjoner i landskap og særpreg. Fra sørlandsidyll ved 
kysten, via bølgende fruktlandskap i Midt-Telemark til 
høyfjellet og mektige Hardangervidda. Velkommen til 
Telemark.



Depoet som base
• Banen ligger 5min unna fjellvannet. 
• Det er 14 km til Skien Fritidspark.
• 38 km til Høyt & Lavt
• 58 km til Sommerland i Bø
• Hvis det er interesse for det vil det bli satt opp 

buss en dag til Høyt & Lavt og en dag til 
Sommerland i Bø.(Info om pris og påmelding 
kommer senere)

• Hvis det tilfeldigvis skulle regne en dag, er det 
perfekt å ta med familien til Badeparken i 
Langesund. 



Sosialt på banen:

• Vi åpner depot tirsdag 20. juli, eller før etter 
avtale. 

• Det vil være flere som tar litt ferie her.

• Det vil bli arrangert daglige aktiviteter med 
premiering. 

• Aktiviteter for barn eller sammen som 
familie. 

• Felles grillkveld og aktivitetscup hvis 
smittevern tillater det. 



AKTIVITER PÅ BANEN
• Det vil bli satt opp vollyball og fotballmål på anlegget. Slik at både voksene og barn 

kan samles. 

• Sol, sommer og varme håper vi på. Derfor vil det settes ut en vannspreder, hvor 
barn og voksene kan kjøle seg ned i løpet av dagen. 

• Klubben vil kunne tilby en rekke andre aktiviteter for både barn og voksene. Vi vil ha 
både kubb, kritt, slåball, frisbee, vollyball, fotball og andre leker tilgjengelig for bruk 
på anlegget. Dette vil bli mulig å låne fra innsjekks/funksjonærtelte ved 
dommertårnet. 

• Vi planlegger også to arrangerte turer til Høyt & Lavt (fredag) og Bø Sommerland 
(torsdag). Mer informasjon om påmelding og pris kommer på våre fb-sider senere. 

• På Fredag kveld vil det arrangeres en liten fotball eller vollyball turnering, hvor 
team/lag kan melde seg på og konkurrere om premier. 

• Lørdag vil det arrangeres felles grillkveld hvor det også vil bli mulighet for å delta på 
musikkbingo med premier. 

• Påmelding til aktivitetene vil bli annonsert på vår Facebook siden, der vil også mer 
informasjon komme når Covid-19 situasjonen blir klarere. Enn så lenge må vi ta 
forbehold om at covid-19 situasjonen tillater en forsvarlig gjennomføring av 
aktivitetene. 



VI HÅPER DU FÅR EN 

FANTASTISK 

SOMMERFERIE OG AT 

VI SES PÅ GRENLAND 

MOTORSENTER I JULI.

VELKOMMEN TIL OSS!


