
	  

	  
	  
Program  Trønderrokk – spinnetreff 26.4 – 27.4.2014 
 
Lørdag 
 
Kl. 0900   Dørene til spinnerommet åpnes 
 
Kl. 1000  Åpning av treffet v/Trønderrokk 
 
Kl. 1015   Spinning i fellesskap 
 
Kl. 1230  Lunsj  
 
Kl. 1330  ”Ull er gull” – mangfold i ullverden  

ved Rhonna Robbins-Sponaas 
 
Kl. 1415  Spinning i felleskap 
 
Kl. 1600 Marked – kjøp og salg  

 NB! Ønsker du salgsbord gi beskjed ved påmelding!  
  
 
Kl. 1800    Spinning i fellesskap 
 
Kl. 1900 Middag 
 
Kl. 2100 Spinnerommet åpnes om noen ønsker å spinne videre 
 
Kl. 2300 Spinnerommet stenges 
 
 
Det er opp til hver enkelt å ta kaffepauser.  
Frukt , kaker, popcorn og softis kan tas fritt gjennom hele dagen frem til 
kl. 1600. Kaffe, te og vann er tilgjengelig resten av dagen. 
 
 
 



Søndag 
 
Kl. 0900  Døren til spinnerommet åpnes 
 
Kl. 1000 Innlevering av konkurranse bidrag til Marit H. Bergsrønning og 

Wenche Afseth 
 
Kl. 1100  Workshop ”Tull med ull” 

v/Sissel Ellevseth, Marianne Glørstad og Rhonna Robbins-
Sponaas 

  Karding, blandebrett og håndtein 
 

Kl. 1230  Lunsj 
 
Kl. 1330  Premieutdeling 
 
Kl. 1400 Spinning i fellesskap 
 
Kl. 1600 Trønderrokktreffet 2014 avsluttes 
 
 
 
Informasjon 

• Om noen ønsker å ta med eget blandebrett og håndtein er det flott! 
Det vil også bli muligheter for å kjøpe håndtein på markedet. 

• Har du noe ull til overs er det fint om du kan ta med til felles 
kardebord, gjerne merk posen med hva det er. 

• Er det noen som kunne tenkt seg å låne bort kardemaskin til 
kardebordet? Ta kontakt med Marianne på 
marianneglorstad@gmail.com   

• Vi vil gjerne se hva du spinner og lager av garnet, vi lager en 
utstilling hvor vi kan beundre hverandres arbeid, gleder oss til å se! 
Viktig at du merker dette, slik at du får det tilbake. 

• Markedet lørdag fra kl 1600 til 1800 er åpent for gjester uten avgift. 
• Lunsj er inkludert i deltakeravgiften. 
• Middag – 3 retters til kr 415,- betales av hver enkelt. 

 
NB! Kun vasket ull er tillatt på hotellet! 
 
 
Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til: 
marianneglorstad@gmail.com  
Deltakeravgiften betales til kontonummer 4202 53 91440 
v/Anne Grethe Glørstad innen 15. februar 2014.  
 
For mer informasjon se http://www.tronderrokk.com/?page_id=74  



Påmelding til spinnetreff 26.-27. april 2014 
 
Etter høstens entusiastiske rokketreff på Lillehammer ble  
Trønderrokkerne inspirert til å samle spinnere fra fjern og nær. Vi inviterer 
alle spinneglade til et spinnetreff i Trondheim, hvor vi kan dele kunnskap 
og erfaringer. 
 
Sted: Quality Hotel Panorama, Tiller, Trondheim - 
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-panorama/  
 
Deltakeravgiften blir kr 1 000,- for hele helga (dagsbesøk blir kr 500,-).  
Dette inkluderer lunsj og forfriskninger (kaffe, te, softis, popcorn og frukt) 
begge dager. Det vil også være fri tilgang til internett.  
 
På lørdagskveld blir det 3 retters festmiddag i hotellets restaurant til kr 
415,- per person for de som ønsker. 
 
Quality Hotel har gitt oss et godt tilbud på rom til de som trenger 
overnatting: 
Enkeltrom med frokost: kr 880,- per døgn. 
Dobbeltrom med frokost: kr 1 080 ,- per døgn. 
Hver enkelt bestiller rom selv, når du bestiller husk å fortelle at du/dere 
skal være med på spinnetreff. 
 
Parkering er gratis. 
 
Påmeldings- og betalingsfrist: 15. februar 2014 
Bindende påmelding. 
 
Påmelding til:  
Marianne Glørstad, marianneglorstad@gmail.com 
 
Opplysninger vi trenger: 
 

- Navn: 
- Nick: 
- Epostadresse: 
- Ønsker du epostadresse og/eller stedsnavn på deltakerliste (lett å 

knytte kontakt i ettertid)? 
- Overnatting på hotellet (husk å bestille rom og fortell at du skal 

være med på spinnetreff)? 
- Vil du være med på 3-retters middag lørdag kveld? 
- Matallergi? 
- Ønsker du bordplass for salg av produkter? 
- Annet vi bør vite om: 

 
 


