
OPPDATERT VERSJON!!  
Lagret 14:32 – 18. april 2009 

 
 
 
 

Nattens riddere på tur til: 
  

 
 

Mandag 20. – Fredag 24. April 



 
Huskeliste før avreise VIKTIG!!: 

• PASS (Gyldig i 3 måneder frem i tid!) 
• Kamera 
• Bankkort og noen euro-sedler 
• Skiklær og solkrem til Hintertux-turen på torsdag 
• Godt turhumør og et bredt smil ☺ 
• TeamAxess chipkort til Hintertux.. skulle du glemme dette får du sikkert et på 

Interalpin om du spør pent ☺ 
 
Avreise - Mandag 20. april: 

Vi reiser med Norwegian flight 
DY 1156 fra Gardermoen til 
München, med avgang 10:30. 
Siden vi reiser i formiddags 
peaken, og med forbehold om 
køer for både innsjekk og 
sikkerhetskontroll er 
seneste oppmøtetid 
08:30. Vi møtes i 

avgangshallen, helt i vestenden ved innsjekkingsøy A for oppmøte og utdeling av 
flybilletter. Alle sørger selv for å sjekke inn og komme seg gjennom 
sikkerhetskontrollen og til rett gate i rimelig tid før boarding. TIPS: Ønsker dere å 
sitte samlet kan dere gå inntil 3 stykker for felles innsjekk. Vi har forøvrig booket 
nesten halve flyet, så det er gode muligheter for å få sitte ganske samlet! Husk at 
pass må fremvises både ved innsjekk og gate! Vi har kjøpt plass til 1 kolli (20 kg) 
pr person. I tillegg kan du ha inntil 10 kg i håndbagasje. Husk håndbagasjeregler pr. 
nov 2006 som forhindrer endel tillatte gjenstander som håndbagasje. Bl.a. gjelder 
dette personlige hygieneartikler og alt flytende over 100 ml. Pakk dette ned i 
innsjekket bagasje så slipper dere problemer! 
 
Ankomst München - 12:55: 
Vi samles ved bagasjebåndet i München og 
går samlet til bussen. ☺ Vi lander forøvrig 
ved Terminal 1D. Etter å ha passert tollen 
og hentet bagasjen, går vi til nærmeste 
utgang, der bussen vår står og venter. 
Bussen skal være merket med Autobus 
Oberbayern og Tråkkemaskin.no. 
Bussturen til Innsbruck er estimert å ta ca 2 
½ - 3 timer på bra motorvei i en moderne 
dobbeldekker. Vi stopper underveis og får i 
oss en god lunsj! 

 
Ankomst Hotel Gasthof Engl, Innsbruck – ca 16:30: 
Et koselig familiedrevet gjestehus med god standard og 
god frokost. Innsjekk blir gjort der og da, så nøkler blir 
delt ut umiddelbart etter ankomst. Vi skal bo på 
henholdsvis 3-sengs rom (3 stk), 4-sengs rom (2 stk) og 
2-sengs rom (11 stk), tilsammen 39 senger.  

 



Ankomst Innsbruck – Hotel Mondschein – ca 16:40: 
Litt lengre ned i gaten har vi også klart å få noen rom, slik at 
vi klarer oss med bare to hotell. På Mondschein har vi 6 
sengs leilighet (1 stk), 4 sengs rom (3 stk) og 3 sengs rom (1 
stk), tilsammen 21 senger. 
 
Ankomst Innsbruck – Hotel Tautermann – ca 16:45: 
Vi har også et dobbelrom på Tautermann. 
 
Alle hotellene ligger tett opptil både gamlebyen og messeområdene. Gasthof Engl 
ligger nærmest messehallen, og man krysser enkelt elven ”Inn” via en gangbro rett 
ved hotellet. Mondschein ligger heller ikke langt unna, og man kan på begge 
hotellene regne med ca 10 minutters rolig gange for å komme frem. 
 

 
 
Romliste kommer på bussen og om dere vil bytte internt, så gjør gjerne det! :) Ting 
som føres opp på rommet må betales av den enkelte, og vi anbefaler at det unngås. 
Det første navnet på lista på hvert enkelt rom er ansvarlig for at rom-regningen er 
betalt ved utsjekk. 
 
Hintertux – Torsdag 23. april: 
Vi reiser til Hintertux for å se litt av den østerrikske 
fjellheimen, og hvordan man driver et skianlegg på 
en isbre på sommerføre. Avreise blir kl 08:30 fra 
Gasthof Engl. Turen opp dit tar +- halvannen time 
med buss, og vi satser på strålende sol og et 
virkelig bra skiføre!  
 
Hintertux er et helårsanlegg som har 22 heiser og 
86 km med nedfarter. Vi har fått arrangert en guidet omvisning med Mr. Matthias 
Dengg som er driftsleder snø og heisanlegg på Hintertux.  



 
Alternativet til å bli med på den guidede 
omvisningen blir å stå på ski, og da har vi fått en 
meget god spesialdeal på heiskort til 21€ - ca 190 
kroner (normalpris 39€ - ca 350 kroner). All 
relevant korrigerende og pressiserende 
informasjon blir gitt på bussen på vei til Hintertux. 
Uavhengig av om du velger 
å bli med på omvisning eller 

stå på ski, blir det  også anledning til å bli med på en 
bresprekkvandring kl 13:30. Den er inkludert i spesialdealen på 
21€. Påmelding tar vi på bussen til Innsbruck den første dagen.  
 
Mer info om bresprekkvandringen for dem som ønsker det: 
http://www.hintertuxergletscher.at/en/news/0/Natureispalastenglisch.html 
 

Ca kl 16:00 tar vi alle en felles ”sen” Lunsj på 
Sommerbergalm på 2100 meters høyde. 
Sommerbergalm er et nyåpnet spisested med 
en fantastisk panoramautsikt, og her har de alt 
mellom himmel og jord. Hver og en bestiller mat 
og betaler selv. Det enkle er ofte det beste ☺ 
 

HUSK AT SISTE GONDOL 
NED GÅR KL 17:00!! 
 

Bussen tilbake til Innsbruck går ca 17:30. 
 
 
 
Kort oppsummering med viktige tider: 
 
Mandag 20. april: 

- 8:30: Oppmøte OSL i vestenden ved øy A 
- 10:30 – 12:55: Fly Oslo - München 
- 16:30 – Ankomst hotellene i Innsbruck  
- 19:00:  Felles mat ? 

 
Tirsdag 21. april: 

- 7:00 – 8:00: Frokost på hotellet 
- 8:00 – 15:30: Avreise til Prinoth fabrikken. Guidet omvisning fra 10 til 14. 

Bussen kommer til å ha avreise fra Gasthof Engl der flesteparten av oss 
kommer til å sove. Det blir opp til hver og en å sørge for å være ved Gasthof 
Engl. Bussen går 08:00 sharp! 

- 20:00: Felles mat ? 
 
Onsdag 22. april: 

- 7:00 – 9:00: Frokost på hotellet 
- 9:00 – 18:00: Messe tid. Alpina Snowmobiles har sponset alle deltagerne på 

turen med gratis inngangsbillett. Denne billetten blir delt ut på bussen på vei til 
Innsbruck. 

- 20:00: Felles mat ? 
 



Torsdag 23. april:  
- 7:00 – 8:30: Frokost på hotellet 
- 8:30: Avreise til Hintertux. 22 heiser og 86 km bakke ☺ 
- 09:00 – 18:00: Det er ikke sikkert alle ønsker å være med til Hintertux, og da 

vil messa være åpen, og inngangsbillettene er gyldige også på torsdagen. 
- 10:00: Leie av skiutstyr anbefales for å komme seg rundt i anlegget. Leie av 

ski og utstyr og kjøp av billetter (21€) når vi ankommer. (Utstyr og heiskort er 
ikke en del av turen, og betales av den enkelte) 

- 13:30: Nature Eis Palast for de som ønsker det 
- 16:00: Vi tar en felles middag/lunsj på restaurant Sommerbergalm på 2100m. 
- 17:00: Siste gondol går ned fra 2100moh. til 1500moh. 
- 17:30: Bussen går tilbake til Innsbruck 
- 20:00: Kvelden til egen disposisjon! 

 
Avreise - Fredag 24. april: 

- 07:00 – 08:30: Frokost på hotellet 
- 08:15: Avreise fra Mondschein (presis!) 
- 08:30: Avreise fra Gasthof Engl (presis!) 
 
For at vi skal rekke flyet i Innsbruck, kjører bussen presis på klokkeslettet! 
De som ikke har dukket opp ved bussen står selv ansvarlig - både praktisk 
og økonomisk - for å komme seg til flyplassen og evt. til Norge om man ikke 
rekker flyet.   
 
- ca. 11:30: Ankomst Franz Josef International Airport, München 
- 13:30: Flyet går fra München  

 
Vi reiser med Norwegian flight DY 1157 fra München til Oslo (Gardermoen), med 
avgang 13:30. Etter ankomst med bussen, går vi direkte til innsjekkingsområdet 
for felles innsjekking. Etter innsjekking er alle ansvarlige for å komme seg til rett 
gate i rimelig tid innen boarding. Husk pass lett tilgjengelig til enhver tid!! 
 
-  ca. 15:40: Ankomst Oslo (Gardermoen) 

 
 
Messe: 
Interalpin 2009 er en internasjonal messe der alle de store leverandørene er 
representert. 500 utstillere og over 17.200 besøkende fra 56 land vil være der!  

 
Alle de store leverandørene har stand på 
Interalpin - Innsbruck;  

- Doppelmayr 
- Leitner 
- GMM 
- Prinoth 
- Kässbohrer 
- Poma 
- Skidata 
- Technoalpin 
- Zaugg 

 
Alpina Snowmobiles har sponset 65 billetter til messa, så alle får utlevert en slik på 
bussen til Innsbruck! 
 
For komplett utstilleroversikt, se www.interalpin.eu 



Generelt: 
Totalt blir vi +- 60 medlemmer på turen, og navnelisten kan være offer for noe 
justering frem til avreise ☺ Romlisten og deltargerliste deles derfor ut på bussen. 
Telefonliste lager vi også på bussen slik at det er mulig å få tak i hverandre når vi er 
der nede! 
 
Husk at du selv er ansvarlig for å ikke komme for sent til noen av de oppsatte tidene. 
Det skjer i tilfelle på eget ansvar! ☺ 
 
Kontaktpersoner under turen: 
Ole Kristoffer Hole Olsen, +47 4789 5000 / +47 4020 4690 
Sjur Ringstad, +47 9707 1947 
Morten Narmo Olsen, +47 4696 9572 
Espen Børresen, +47 9061 0604 
 
 
GOD TUR! 
 
Mvh.  
Tråkkemaskin.no 
Ole Kristoffer Hole Olsen - og de andre administratorene! 


