
I år arrangeres det tradisjonsrike Stjerneløpet for 
36. gang, og for første gang med avdeling Agder som 
ansvarlig for arrangementet. Avdeling Agder er 
Mercedes-Benz-klubbens nyeste avdeling, og ble 
etablert 22. februar 2010. Avdelingen har 
110 medlemmer fordelt på begge Agderfylkene.

Årets løp er lagt til Lyngdal, som ligger ca. en times 
kjøring vest for Kristiansand ved E 39, og vi håper å kunne 
gi deltakerne en fi n tur i variert Sørlandsnatur, fra hav til 
hei.

Stjerneløpet vil ha sin base på Rosfjord Strandhotell 
i Lyngdal, som ligger i naturskjønne omgivelser like 
ved Lyngdal sentrum. Her er det varierte muligheter 
for overnatting i fl ere prisklasser, og det er også tilgang til 
familieleiligheter som naturligvis med fordel kan 
brukes både av familier og av vennepar som gjerne 
vil bo sammen.

I tillegg til enkelt- og dobbeltværelser tilbys 4- og 
6-mannsleiligheter inkludert frokost på hotellet. Det til-
bys også 8-mannsleiligheter med enklere standard, hvor 
prisen ikke inkluderer frokost, sengetøy og utvask. For de 
som måtte ønske å overnatte i egen campingvogn eller 
telt, ligger Rosfjord Camping og Kvavik Camping begge i 
umiddelbar nærhet til hotellet.

Bestilling av hotellovernattinger kan gjøres til en gunstig 
pris samtidig med påmeldingen, se eget skjema for det-
te. De som ønsker å bo på campingplass må selv ta seg 
av eventuell bestilling av plass.

Stjerneløpet starter med et hyggelig kveldsmåltid 
fredag aften. Hvordan dette blir lagt opp er ennå 
ikke avklart, da det kan bli tale om både utendørs 
og innendørs arrangement, og dette er naturligvis 
væravhengig.
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Etter frokost lørdag morgen er det klart for løp - hvor  
det blir anledning til å bestille lunsj. Denne serveres  
underveis i løpet. Lørdag aften blir det så festmiddag 
med premieutdeling på hotellet, og søndag morgen  
serveres frokost før deltakerne drar hver til sitt.  
På festmiddagen blir det levende musikk.

Frokosten er inkludert for de som bor på hotellet,  
og de øvrige måltidene kan bestilles samtidig med  
påmeldingen (se skjema).

Vi gjør oppmerksom på at måltider som bestilles,  
betales samtidig med startkontingenten. Overnattinger 
betales direkte til hotellet under oppholdet,  
men bestilles via påmeldingsskjemaet.

Hotellets adresse er:
Rosfjordveien, 4580 Lyngdal, telefon 38 34 01 00,  
og hjemmesiden er www.rosfjord.no

Nærmere opplysninger om løpet kan fås ved  
henvendelse til Håkon Omland, tlf. 900 95 891, eller 
Bernt Erik Olsen, epost: berneol@online.no

Påmeldingsskjemaet sendes innen 15. mai til:

Bernt Erik Olsen
Veslefrikkveien 3D
4638 Kristiansand

Det er selvsagt også mulig å sende påmelding på  
epost, adresse: berneol@online.no



PRAKTISK INFORMASJON

Stjerneløpet 2015
Påmelding: Påmelding sendes nedenstående adresse pr. post eller e-post innen 15. mai.
Bernt Erik Olsen
Veslefrikkveien 3 D, 4638 Kristiansand
E-post: berneol@online.no

Det vil bli sendt ut bekreftelse av mottatte påmeldinger etter fristens utløp.
Påmeldingen blir ikke registrert i systemet før betaling for startkontingent og bespisning er mottatt (se nedenfor).

Betaling: Startkontingent (kr. 500,-) og bespisning betales samtidig med påmeldingen.  
Betalingen sendes til Mercedes-Benz-klubben Agder på konto 9480.11.23230.

Overnatting:
Overnatting bestilles samtidig med påmeldingen (på samme skjema).
Overnatting betales direkte til hotellet under oppholdet.
Dersom noen ønsker å være på hotellet lenger enn på løpsdagene,  
kan dette anføres på skjemaet, så vil det bli ordnet.

Særlige behov vedr. mat:
Dersom det er noen som har behov for glutenfri mat eller andre tilsvarende behov bes de gi beskjed  
om dette ved påmeldingen slik at vi kan samle opp og sende beskjed videre til hotellet.

Deltakere:
Det er greit å ha navn på alle deltakerne, og for barns vedkommende også alder.  
Vennligst få dette med i påmeldingen.

Andre aktiviteter:
Vi gjør oppmerksom på at Lyngdals flotte Badeland, Sørlandsbadet, ligger like ved hotellet. Her er det mulighet  
for badeaktiviteter for de som måtte ønske det. Det er også muligheter for å ta en tur på stranden og bade 
i sjøen dersom været og temperaturen tilsier det.

Sørlandsbadet tilbyr lek- og moroavdeling, velværeavdeling med SPA, idrettsavdeling med stupeanlegg,  
treningsstudio og fysioterapi. Adgang til Sørlandsbadet er gratis for hotellets gjester.

Mercedes Benz Klubben Norge  

«Stjernetreffen» 
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Rosfjord Strandhotell – vertskap for gode opplevelser 
 

Vi mener å ha det som skal til for å være et godt vertskap for  
Deres landstreff 2015, og mener vi kan tilføre arrangementet noe ekstra. Vi 

håper vi med dette vil få overbevist dere om at vi kan være det rette 
alternativ for landstreff 26. – 28. juni 2015 

 

 
 

 
1. Rosfjord Strandhotell  
Rosfjord Strandhotell er kjent for sin gjestfrihet og sin beliggenhet ved strand og sjø. Du 
kan komme hit som feriegjest, som kursdeltager eller på idrettssamling og stole på at 
hotellet vil sørge for kvalitet i alle ledd. Vi har komfortable fasiliteter, fantastisk mat, 
spennende aktivitetstilbud og god personlig service. 
 
Vi har et av regionens desidert beste kjøkken og har 
restauranter som er egnet for deres gruppe.  
 
Familien Ubostad har drevet Rosfjord siden 1934 og er 
veldig klar også for denne utfordringen  
www.rosfjord.no  
 
2. Overnattingsmuligheter  
Vi har ulike former for overnatting og kan totalt sett tilby en pakke som 
passer for deres arrangement  
 
2.1. Hotellrom  
Vi har 67 doble hotellrom 
 
2.2. Leiligheter  
Alle leilighetene ligger i direkte tilknytting til hotellet 
  
Vi har 10 stk 6-manns (3 soverom) og 10 stk 4-manns (2 soverom) 
leiligheter av denne typen. 
Totalt:  50 soverom 
 
Vi har 12 leiligheter for 8 personer, her er det 4 soverom, disse ligger 
flott plassert, men er av enklere standard 
Totalt : 48 soverom  
 
2.3. Parkering og vask  
Vi har parkeringsplass til alle bilene (kun ca 10 under tak) Vi ordner nattevakt til å passe 
på bilene. Det gjør vi som en gratistjeneste. Vi rigger også til en vaskeplass der man kan 
vaske bilene.  
 
3. Fest fasiliteter   
Rosfjord Strandhotell har fasiliteter som er godt egnet for denne type 
arrangement. Isabellasalen er en stor og flott sal der det er høyt under 
taket, det er god ventilasjon og bra teknisk utstyr.   
 

4. Program og priser – 26. – 28.  juni 2015 ( ca 150-200 deltakere )  
 
Torsdag til fredag   
Enkeltrom   Kr 750,- per pers inkl frokost 
Dobbeltrom    Kr 450,- per pers inkl frokost 
 
Fredag til lørdag  
Grillbuffet / Skalldyrbuffet  Kr 395,- per pers  
Enkeltrom   Kr 750,- per pers inkl frokost 
Dobbeltrom   Kr 450,- per pers inkl frokost  
 
Lørdag til søndag  
3 retters festmiddag   Kr 495,- per pers *  
Enkeltrom   Kr 850,- per pers inkl frokost 
Dobbeltrom   Kr 550,- per pers inkl frokost  
 
* Prisen inkluderer en bra meny, oppdekking og pynting, levende musikk og lokalleie  
 
5. Sosiale rammer og arrangementer 
Vi har kompetansen og erfaringen som er nødvendig for at logistikk og regi skal fungere. 
Vi vil sammen med dere tilpasse aktivitetsprogrammet til arrangementets tema, 
gruppens størrelse, ønsket intensitet, tilgjengelig tid og budsjett.  
 

5.1. VALGFRIE AKTIVITETER  
Sørlandsbadet – Et skreddersydd og 
spesielt arrangement  
Lyngdal åpnet 1. februar 2007 et av 
Nordens aller flotteste badeanlegg. Dette 
er Rosfjord Strandhotells nærmeste nabo. Sørlandsbadet er et 4- 
generasjons badeanlegg med lek- og moroavdeling, 
velværeavdeling med SPA, idrettsbasseng med stupeanlegg, 
treningsstudio og fysioterapiavdeling. Her kan vi skreddersy unike 
og eksklusive opplegg i forbindelse med   
 
Terrasseaktiviteter   
På området foran hotellet arrangerer vi ulike konkurranser og aktiviteter der de som 
ønsker kan være med mens de som ønsker å være tilskuer kan det.  
Aktivitetene kan være bruskasseklatring, stokkekamp, ”gå på glass”, tautrekking, 
rodeookse+++  
 
I forbindelse med alle konkurransene er premier en del av pakken.   
 
5.2. BEACH PARTY  
Med stranda som nærmeste nabo så kan vi arrangere et skikkelig Beach Party. Dette kan 
også være et arrangement som inkluderer lunsj. Her blir det grlling, paraplydrinker, 
Hawaiiskjorte, limbodans, beachhvolley, bocchia, ”det står skrevet i sanden”, Strandrebus 
++++ og selvfølgelig virkelig sommerstemnning tidlig på våren     
 
PS. Uteaktivitetene er jo selvsagt best om blir fint vær, men det er  
det jo neste alltid i Lyngdal    
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PÅMELDINGSSKJEMA

Stjerneløpet 2015

Fyll ut og send skjemaet til Bernt Erik Olsen, Veslefrikkveien 3 D, 4638 Kristiansand, 
eller på e-post berneol@online.no

Førers navn:

Passasjerers navn:

Adresse:

Telefon: E-post:

Mercedes-Benz type: Årgang: Reg.nr.:

Ankomstdato: Avreisedato:

Bestilling:
   Pris  Antall  Beløp

Startkontingent   500

Fellesmåltid fredag kveld (ekskl. drikke) per pers.  395

Festmiddag lørdag kveld (inkl. drikke) per pers.  615

Barnemeny fredag og lørdag kveld (opptil 12 år) per pers.     150

Lunch under løpet per pers.   100

Totalt
innbetales til konto 9480.11.23230   

Hotellbestilling (betales ikke nå)
Dobbeltrom fredag til søndag inkl. frokost, per pers.  1 000

Dobbeltrom fredag til lørdag inkl. frokost, per pers.  450

Dobbeltrom lørdag til søndag inkl. frokost, per pers.  550

Enkeltrom fredag til søndag inkl. frokost, per pers.  1 600

Enkeltrom fredag til lørdag inkl. frokost, per pers.  750

Enkeltrom lørdag til søndag inkl. frokost, per pers.  850

Leilighet fredag til søndag inkl. frokost (min. 3 pers.), per pers.   850  

Leilighet fredag til lørdag inkl. frokost (min. 3 pers.), per pers.     400  

Leilighet lørdag til søndag inkl. frokost (min. 3 pers.), per pers. 450 

Enkel 8-mannsleilighet totalt pr. døgn (max. 8 pers.) totalt  1 600

(uten frokost, sengetøy og utvask, som imidlertid sikkert kan bestilles separat etter avtale med hotellet)


