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Nattens riddere på tur til  

 
 
  
 
 

Tirsdag 22. – Søndag 27. April 
 



Huskeliste før avreise: 
• PASS 
• Kamera 
• Bankkort og noen euro-sedler 
• Skiklær og solkrem til val Thorens-turen på lørdag 
• Godt turhumør 

 
 
Avreise - Tirsdag 22. april: 

Vi reiser med Norwegian flight 
DY 1606 fra Gardermoen til 
Geneve, med avgang 17:40. 
Siden vi reiser midt i 
ettermiddags peaken, og med 
forbehold om køer for både 
innsjekk og sikkerhetskontroll 
er seneste oppmøtetid 
15:40. 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 
1/3 av flyet, så det er gode muligheter for å få sitte ganske samlet uansett! 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 15 kg i håndbagasje. Husk håndbagasjeregler pr. 
nov 2006 som forhindrer endel tillatte gjenstander som håndbagasje. 
 
Ankomst Geneve - 20:20: 
Vi samles ved bagasjebåndet i Geneve og går 
samlet til bussen. Geneve er en uoversiktlig 
flyplass, så vi kan jo prøve å holde samlet så 
lenge som mulig ☺ Vi lander forøvrig ved 
Terminal M. Etter å ha passert tollen går vi til 
nærmeste utgang, der bussen vår står og 
venter. Bussen skal være merket med Remy. 
Bussturen til Grenoble er estimert å ta ca 2 ½ 
time på bra motorvei i en moderne turbuss. 
 
Ankomst Grenoble – Residhotel Le Royal – 23:30:
Innsjekk skal være gjort på forhånd, så nøkler blir delt ut umiddelbart etter ankomst. 
Vi skal bo på hen holdsvis 4 sengs rom (7 stk) og 2 sengs rom (15 stk). 
 
Romliste kommer på bussen og om dere vil bytte internt, så gjør gjerne det! :) 
Internett på hotellet koster 3,00€ i timen, og det ordner dere på egenhånd i 
resepsjonen. Ting som settes på rommet må betales av den enkelte, og vi anbefaler 
at det unngås. Romansvarlig (første navnet på hvert enkelt rom) er ansvarlig for at 
rom-regningen er betalt før utsjekk. Betal heller med en gang så unngås konflikter. 
 
Skulle noen være klare for litt nattmat og utsjekk av lokale pub’er finnes alle 
muligheter i Grenoble sentrum. 
 
Hotellet 
Hotellet er et 3 stjernes apartment hotell. Dvs at det på enkelte av rommene også er 
et minikjøkken. Forøvrig finnes det de samme fasilitetene som på andre hoteller. 



Hotellet ligger meget sentralt i forhold til sentrum. Trikken vi må ta for å komme til 
messa går bare et lite kvartal unna. 
 

Om noen skulle trenge adressen til hotellet, 
så er den: 
 
ReisdHotel Le Royal 
Rue de Palanka 12 
3800 Grenoble 
FRANCE 
 
Hotellet ligger forøvrig tett opptil gågate 
området i Grenoble med mange muligheter på 
kveldstid uten å utdype det noe nærmere! 
 

Onsdag 23. april:
- 7:00 – 9:00: Frokost på hotellet 
- 9:00 – 18:00: Messe 
- 20:00:  Felles mat ? 

 
Torsdag 24. april:

- 7:00 – 9:00: Frokost på hotellet 
- 9:00 – 18:00: Messe. 
- 20:00: Felles mat ? 

 
Fredag 25. april:

- 7:00 – 9:00: Frokost på hotellet 
- 9:00 – 18:00: Messen stenger, siste messedag. 
- 20:00: Felles mat ? 

 
Lørdag 26. april:  

- 7:00 – 9:00: Frokost på hotellet 
- 8:00: Avreise til val Thorens. 160 heiser og 600 km bakke ☺ 
- 10:00: Leie av skiutstyr anbefales for å komme seg rundt i anlegget. (Avtale 

om omvisning i anlegget er ikke spikret når denne blekka er lagret). Leie av ski 
og utstyr og kjøp av billetter når vi ankommer. (Utstyr og heiskort er ikke en 
del av turen, og betales av den enkelte) 

- 16:00: Felles middag/lunsj på restaurant i val Thorens. 
- 18:00: Bussen går tilbake til Grenoble. 

 

   
Avreise - Søndag 27. april: 

- 07:00 – 08:00: Frokost på hotellet 
- 15:15: Avreise fra ResidHotel Le Royal 



 
For at vi skal rekke flyet i Geneve, 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. 18:15: Geneve Airport 

 
Vi reiser med Norwegian flight DY 1607 fra Geneve til Oslo (Gardermoen), med 
avgang 20:50. 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, og at Geneve fortsatt 
er en rotete flyplass!! 
 
-  ca. 23:30: Ankomst Oslo (Gardermoen) 
  

Trikk og det å komme seg til og fra messeområdet 
For å komme til SAM og 
messeområdet reiser vi 
fortrinnsvis samlet første dagen, 
og da tar vi trikk med påskrift 
"Linje A; FONTAINE - 
ECHIROLLES" og påstigning 
ved holdeplass "Victor Hugo". Vi 
skal i retning "ECHIROLLES - 
Denis Papin" for å komme til 
messa. På trikken skal vi av på 
den 11. holdeplassen vi kommer 
til som er tydelig merket 
"Polesud Alpexpo". 
 
Messeområdet ligger kun et 
steinkast unna stasjonen og da 
er det bare å boltre seg på flere 
tusen kvadratmeter med messe! 
På messa prater alle fransk, de fleste engelsk og vi kan faktisk møte på 
skandinaviske språk på stand som f.eks. Fjellpulken :) 
 
Retur foregår med samme linje, og da kan vi ikke gå på feil trikk, for det er kun A 
trikken som trafikkerer denne holdeplassen, men husk å gå på i retning "FONTAINE 
- La Poya". Avstigning på holdeplassen "Victor Hugo" for å komme tilbake til 
hotellet. 
 
Trikken går langs "Rue Moliere" som ligger et kvartal unna hotellet, og går stort sett 
hvert 4./5. minutt hver vei mellom kl.07 og kl.20 og bruker ca 15 minutter på turen 
mellom "Victor Hugo" og "Alpexpo". 
 
Trikkepriser: 
1 tur koster 1,3€ 
1 dag koster 3,6€ 
  
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Tramway-grenoble.JPG


Messe: 
Den 18. SAM Grenoble er en internasjonal messe der alle de store leverandørene er 
representert. 480 utstillere og over 12.000 besøkende fra 52 lan d vil være der!  
 

Alle de store leverandørene har stand 
på SAM – Grenoble;  

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

 
Inngang koster 20€, men vi jobber med å redusere kostnaden, evt. ordne 
invitasjonsbilletter til alle sammen! 
 
For komplett utstilleroversikt, se www.sam-grenoble.fr
 
 
Tur deltagere: 
Jorunn Hegge Beitostølen 
Sverre Bjørn Lidtveit  Hovden 
Hallvard Vik Fjelltransport 
Asmund Wadahl Gålå 
Dag Rune Skrefsrud Gålå 
Jon-Christer Skogsrud Gålå 
Kristian Sand Finstad Kirkerud 
   
Edward Tarud Kvitfjell 
Arild Forgard Ljosland 
Eirik Birkeland Ljosland 
Hanne Birkeland Skolte Skeikampen 
Trond Anders Bleka Skeikampen 
Anders Baatz Strandafjellet 
Claus Rødseth Strandafjellet 
Rune Lillestøl Strandafjellet 
Sjur Ringstad Strandafjellet 
Øystein Berge Strandafjellet 
Espen Lade Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter 
Frank Hole Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter 
Fredrik Drabløs Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter 
Henning Eidseth Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter 
Jan Egil Hermansen Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter 
Kjell Roseth Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter 
Ole Jørgen Tandstad Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter 
Per Magne Drotninghaug Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter 
Arve Riber Sysendalen 
Einar Rønningen Trysil 
Kenneth Hansen Trysil 
Magnus Myrvang Norum Trysil 
Ole Kristoffer Trysil 
Pål Vesterhaug Trysil 
Stian Karlsen Trysil 

http://www.sam-grenoble.fr/


Tor Bagsjøberget Trysil 
Wegard Matsson Trysil 
Bjørn Lind Trysil Anlegg 
Anders Emil Wermesand  
Lisa Solum Vassfjellet 
Eirik Hanto Voss Fjellheiser 
Kjetil Dalseide Voss Fjellheiser 
Lars Aslak Flatekvål Voss Fjellheiser 
Bjarte Halsne Åseral 
John Olav Selland Åseral 
John Toralf Kjetså Åseral 
Ruben Bortelid Åseral 
Tom Christian Daasvand Åseral 
Per Ivar Moen Åseral (Torsdag 24. - Søndag 27) 
Tore Gustav Drivenes Åseral (Torsdag 24. - Søndag 27) 
Camilla Neumann Åslia 
Christer Jansen Åslia 
Espen Punnerud Åslia 
Hans Andreas Haug Åslia 
Johan Sigvartsen Åslia 
Morten Narmo Olsen Åslia 
 
Totalt blir vi 55 medlemmer på turen, og navnelisten kan være offer for noe justering 
frem til avreise ☺ Romlisten deles 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 økonomisk ansvar! ☺ 
 
I tillegg på bussen: 
4 personer Alpin Maskin 
  
  
  
 
 
Kontaktpersoner under turen: 
Ole Kristoffer Hole Olsen, +47 40204690 
Kenneth Hansen, +47 97541800 
Sjur Ringstad, +47 97071947 
Morten Narmo Olsen, +47 46969572 
 
 
 
GOD TUR! 
 
Mvh.  
Tråkkemaskin.no 
Ole Kristoffer Hole Olsen - og de andre administratorene! 


