Dagskrá Landsmóts FBÍ 23. – 25. júní 2016
Föstudagur 23. júní
Kl. 18.00
Kl. 19.00

Mæting í hópkeyrslu austur, safnast saman á planið hjá MS Bitruhálsi 1.
Brottför austur kl. 19 í 5-6 bíla hópum. Ekið um Þrengslaveg og framhjá
Eyrarbakka til Selfoss. Fyrir þá sem eru fyrir austan þá er mæting við SET um
kl. 20. Mótið sett með rúnti um Selfoss að mótsstað kl. 20.30.
Landsmótið sett formlega og Bifreiðaklúbbur Suðurlands býður í kjötsúpu.
Þeir sem skilja bíla eftir fyrir helgina verða að skila lyklum til
Landsmótsnefndar. Bílar sem eru skildir eftir án samráðs við mótsstjóra
og eru fyrir við uppröðun verða fjarlægðir og fluttir til.

Kl. 21.30

Laugardagur 24. júní
Kl. 08.00-10.00
Kl. 09.00-12.30

Morgunverðarhlaðborð í þjónustumiðstöð Gesthúsi.
Uppröðun bíla. Þeir sem raða upp hafa endanlega ákvörðun um staðsetningu
bíla. Bílum sem eru á svæðinu (frá föstud.) verður raðað fyrst upp. Þeir sem
skilja bíla eftir fyrir helgina verða að skila lyklum til Landsmótsnefndar.
Tilmæli eru til þeirra sem verða með bíla til sýningar á laugardaginn, að
vera í sínum bíl þegar uppröðun hefst svo tafir verði ekki, ganga þeir fyrir
sem eru tilbúnir.
Kl. 13.00-18.00
Sýning bíla, fornbílar, rútur, vörubílar og 4x4 jeppar.
-----Ath. bílaumferð inn á svæðið takmarkast við eldri bíla og þá sem gista á svæðinu -----

-----Reiðhjól eru algörlega bönnuð á sýningarsvæðinu----Kl. 14.00-17.00
Kl. 14.00-17.00
Kl. 14.30-16.30
Kl. 15.00
Kl. 14.00-16.30
Kl. 18.00
Kl. 20.30

Kl. 21.30
Kl. 00.00

Markaður, varahlutir, handverk og fl. í tjaldinu, skottmarkaður úr bílum
Vagnalest fyrir börnin fer um svæðið.
Keppni fjarstýrðra bíla. Fellur niður.
Kynning bíla. Gengið verður um og áhugaverðir bílar verða kynntir.
Líklegra er að kynnir stoppi við áhugaverða bíla sé eigandinn við bílinn.
Vöfflusala í tjaldinu. Vaffla og kaffi/gos kr. 1.000, stök vaffla kr. 750.
Sýningu lýkur og svæðið bara opið fyrir félaga og gesti þeirra.
Sameiginlegt grill hefst í tjaldinu. Miðar í grillið verða seldir í Krambúð og hjá
nefndarmönnum (framvísið félagsskírteini), hver miði kostar kr. 500,
skammtað verður einu sinni en allir fá nægju sína. Eingöngu verður afgreitt til
þeirra sem hafa miða. Er þetta gert svo allir sitji við sama borð, erfitt er orðið
fyrir þá sem skammta að vita hverjir eru félagar (og fjölskylda þeirra) eða ekki,
enda eru félagar komnir yfir 1200.
Harmonikku leikur og músík í og við tjaldið.
Kvölddagskrá lýkur

Sunnudagur 25. júní
Kl. 13.00
Kl. 16.00

Þeim bílum sem eru á svæðinu raðast óformlega upp, ekki önnur dagskrá.
Móti formlega slitið á tjaldsvæðinu.

Lausaganga hunda er bönnuð á svæðinu
Vinsamlegast virðið næturró gesta eftir kl. 01
Tenglar móts: Þorgeir 895 8195 og Jón 892 0045.

