	
  
Lørdag 14. mars 2015:
Kl. 0900

Dørene til spinnerommet åpnes

Kl. 1000

Åpning av treffet v/Trønderrokk

Kl. 1015

Spinning i fellesskap

Kl. 1200

Lunsj serveres i hotellets spisesal

Kl. 1300

”Ull er gull” – mangfold i ullverden
ved Rhonna Robbins-Sponaas

Kl. 1430

Spinning i felleskap

Kl. 1530

Marked – kjøp og salg

Kl. 1700

Marked slutt

Kl. 1730

Middag på Egon City Syd (husk å meld i fra om ønsket meny
på mail innen fredag 13. mars 2015)

Kl. 1930

Spinnerommet åpnes for de som ønsker å spinne videre

Kl. 2300

Spinnerommet stenges

Søndag 15. mars 2015:
Kl. 0900

Døren til spinnerommet åpnes

Kl. 1000

Spinnekonkurranse – innlevering senest 1100

Kl. 1100

”Smaksbord” – et utvalg av forskjellige håndteiner som finnes.
Kjekt å kunne se og prøve forskjellige teiner for å se hvor
forskjellige de kan være. Ved Marianne Glørstad og Sissel Brun
Ellevseth

Kl. 1230

Premieutdeling

Kl. 1300

Lunsj serveres i hotellets spisesal

Kl. 1400

Spinning i fellesskap

Kl. 1600

Trønderrokktreffet 2015 avsluttes

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 hele dagen.

Informasjon
• Har du noe ull til overs er det fint om du kan ta med til felles
kardebord, gjerne merk posen med hva det er.
• Markedet lørdag fra kl 1530 til 1700 er åpent for gjester uten avgift.
Fortuna vil ha stand med et utvalg fra butikken
www.garnbutikkenfortuna.no. I tillegg blir det salg av farget ull,
tyrkiske teiner, spinneutstyr og sydde poser til strikke/spinneprosjekter.
• Lunsj er inkludert i deltakeravgiften.
• NB! Husk å send en mail innen fredag 13. mars 2015 om hva dere
ønsker til hovedrett på Egon. Menyen finner du her:
http://egon.no/Menyen. Dette for at de kan være forberedt når det
kommer mange til middag, og at vi får maten raskere.
NB! Kun vasket ull er tillatt på hotellet!
Hvordan komme seg til hotellet:
Det er ingen direkte rute fra Værnes Lufthavn til hotellet på Tiller, men
enkleste måte er enten å ta buss fra Værnes (Værnes Ekspressen, med
gratis overgang til AtB-bussene, gå av på holdeplass ”Søndre gate” og ta
videre buss 46 til holdeplass ”City Syd Vestre” på Tiller. Det er et lite
stykke å gå fra holdeplassen til hotellet,ca 500 meter). Det alternativet er
tog fra Værnes til Heimdal stasjon, og så ta taxi derfra til hotellet for
mindre gangavstand (ca-pris kr 150,-).
TrønderTaxi: 07373
Værnes Ekspressen – rutetider:
http://vaernesekspressen.no/index.php/rutetider/avganger#
AtB – Buss nr 46:
https://www.atb.no/getfile.php/Filer/Rutetabeller/Vinter2015/A
tB_rute_46.pdf

Eventuelle spørsmål sendes til: marianneglorstad@gmail.com

