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1 – Forbehold om justeringer/endringer frem mot arrangementet 
 

 
 

Straand Treffet 2019  
Straand Hotel og De Historiske hotel & spisesteder 

 

 
Straand Treffet 2020 – HUBriding.no – Et Straand og Historiske event 
“The motorcycle event of the year in Norway” 
 
Vi gleder oss til Straand Treffet 2020 – og her finner du programmet for arrangementet 18. – 20. 
september 2020. 
 
Fremover vil vi oppdatere med mer informasjon på treffets Facebook guppe: 
https://www.facebook.com/events/245534486354112, på nettsiden www.straand.no, på 
www.reitwagen.no, www.bike.no og www.mcavisa.no  
 

a) Husk: Alle må på forhånd ha registrert seg på https://straand.no/pamelding/ 
b) For spørsmål om booking av overnatting og påmelding: E-post til mc@straand.no 

 
Kontaktperson faglig innhold i programmet: Bjørn Richard Johansen, brj@firsthouse.no 
 
Veimyndighetene og Politiet er, med bakgrunn i vårt krise- og beredskapssystem, kjent med 
arrangementet og vi anbefaler alle å kjøre forsiktig og rolig til og fra Straand Treffet. Planlegg din 
kjørerute godt. Ta deg god tid. Straand Treffet er utviklet etter en ide av den anerkjente 
motorsykkeljournalisten og MC-guiden Ole-Andreas Isdahl. 
 
Har du spørsmål, ideer og innspill til programmet er det bare å ta kontakt med meg på e-post: 
Trond.Olsen@multivac.no. Forbehold om endringer i programmet så hold deg oppdatert i våre sosiale 
kanaler.  
 
Velkommen! 
 
Trond Olsen 
Treffleder 
Straand Treffet 2020 
  

https://www.facebook.com/events/245534486354112
http://www.straand.no/
http://www.reitwagen.no/
http://www.bike.no/
http://www.mcavisa.no/
https://straand.no/pamelding/
mailto:mc@straand.no
mailto:brj@firsthouse.no
mailto:Trond.Olsen@multivac.no
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Fredag 18. september 2020 – Ankomst, faglig påfyll og god mat og drikke 
 

14.00 – 17.59 Ankomst basert på ulike reiseavstander for deltakerne 
Innsjekk, romfordeling og informasjon deles ut ved ankomst 
Vask av sykler: Egen plass på nedsiden av «Terrassen». 
MC-parkering er godt merket. Informasjon om lørdagens HUBriding.no opplegg. 
Spørsmål og svar – skranke for mer informasjon i resepsjonen 
 
Bruk dagen på å kjøre svingete vei til Straand Hotel, uansett hvor i landet du kommer 
kjørende. Ta deg fri denne dagen, eller ½ dag så du kjører trygt i retning Straand Hotel. 
Anbefalt ankomst: Senest kl. 17.00 – slik at du får slappet litt av før vi starter kl. 18.00 
 

MC-utstilling Mulighet å se utstilling av MC-modeller utenfor Straand Hotel.  
Mange flotte sykler man kan drømme om! Vi bidrar også med informasjon om hvilke 
forhandlere nær deg som selger motorsyklene, samt at enkelte forhandlere har sine 
representanter til stede for å hjelpe deg med informasjon og spørsmål. Pga. Covid-19 
tiltak blir det som informert ikke prøvekjøring i år. I år blir det derimot HUBriding.no! 

 
Kjøre video Det blir produsert en trafikksikkerhets/god MC-kjøreteknikk video i regi av 

Trafikkforum.no under arrangementet. Det vil bli gjort opptak i den forbindelse under 
arrangementet og i forbindelse med HUBriding.no. For mer informasjon ta kontakt 
med Tore Johannessen, Trafikkforum tore@abtrafikkskole.no eller 
siv@trafikkforum.no  

 
WIMA-stand WIMA, damer på MC, har egen stand utenfor hvor de deler ut informasjon m.m. og det 

er gode mulighet for samtaler og diskusjoner. WIMA jobber for å knytte sammen 
kvinner med felles interesse for motorsykkel. WIMA har som formål å fremme 
aktiviteter, kvalifikasjoner, velvilje og vennskap mellom kvinnelige motorsykkel-
entusiaster i Norge. For mer informasjon: www.wimanorway.no  
 

Middag Som følge av Covid-19 logistikk anbefaler vi at alle som ikke følger de faglige delene av 
programmet å spise middag fra kl. 19.00, både fredag og lørdag, for å sikre at vi har 
god plass i matsalen. Foredragene er ferdig ca. 20.00. Deretter blir det bespisning i to 
puljer.  
 
Fredag: En ca. 20.10 (pulje 1) og en ca. 21.10 (pulje 2).  
Lørdag 20.30 (pulje 1) og 21.30 (pulje 2).  
Informasjon om hvilken pulje du inngår i får du i konferansesalen. 

 
18.00 – 18.15 Uformell sammenkomst - Vrådalssalen – konferansesalen 
  ‘Innpisker’ Bjørn Richard Johansen 
 
  Baren er åpen – og det er mulig å benytte baren i konferansesalen for å få påfyll  
  av forfriskninger frem til vi går til matsalen ca. kl. 20.00. Husk Covid-19 reglene. 
 

mailto:tore@abtrafikkskole.no
mailto:siv@trafikkforum.no
http://www.wimanorway.no/
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18.15 – 18.25 Åpning og velkomst til årets Straand Treff 2020 
  ved Trond Olsen, treffgeneral 
 
18.25 – 18.35 Velkommen til Straand Hotel, Kviteseid kommune  
  og Vestfold og Telemark fylkeskommune og selvsagt til: HUBriding.no 
  Introduksjon til sekvensen ved Trond Olsen, treffsjef  
  ved Lars Arne Straand og Katrine Straand, vertskap 
  Hilsen fra ordfører Bjørn Nordskog (Sp) 
 
18.35 – 18.40 God mat skaper kjøreglede og god stemning! 
  Vi gleder oss til god mat og får påfyll om informasjon om de gode lokale  
  råvarene vi skal nyte senere på kvelden – «Telemarklam»!  
  Ved Kim Hopland, gardsbestyrer, Taraldlien Gård, Fyresdal. 
  Ved Lars Arne og Katrine Straand samt kjøkkensjef Gintas Mikelskas. 
 
18.45 – 19.30 Del 1: Bli bedre på MC: Erfaringsdeling fra veimyndighetene i Norge 
  En gjennomgang av mc-ulykkene hittil i år + Utforkjøringsulykker på motorsykkel  
  – hvorfor kjører vi ut i sving? Resultater fra spørreundersøkelse 
  Introduksjon til sekvensen ved Trond Olsen, treffsjef 
  Klaus Christian Ottersen, Vegvesenets MC-ekspert  
  Statens vegvesen, Transport og samfunn 
  Spørsmål og svar, deltakelse fra salen 
 
 A+B+C Introduksjon til sekvensen ved Trond Olsen, treffsjef  
 
 Del 2: Bli bedre kjent med MC-bransjen – og de som gjør MC-hverdagen til gode 

opplevelser for oss alle 
 

19.30 A MC-utfordringer sett fra MCF – Motorsykkelimportørenes forening 
  Ved Arve Lønnum, sekretær for MCF 
 
19.45 B Forhandlerne – Motorsyklistens ‘beste venn’ 
  Ved Terje Bredal, leder, MC-Forhandlerforeningen.  
  Bredal er også eier av Speed MC i Sandefjord. 
 
  Fasilitering/utspørrer til sekvensene som henger på hverandre:  
  A og B ved Bjørn Richard Johansen 
 
20.00  Oppsummering og avslutning Dag 1 av Straand Treffet 
  A+B-avrunding ved Trond Olsen, treffsjef  
 
20.10   Del 3: Sosialt 
  Oppfordring, corona-hils på naboen, ta kontakt og bli kjent.  
  Da blir treffet en suksess for oss alle. 
 
  Middag og sosialt i baren 
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Her vil det bli grundig instruert om hvordan vi gruppevis går til middag, basert på 
Covid-19 regler. De som må vente kan hygge seg i baren i konferansesalen og i baren i 
resepsjon/ute (om fint vær). Husk avstandsregler. 
 
Som følge av Covid-19 logistikk anbefaler vi at alle som ikke følger de faglige delene av 
programmet å spise middag fra kl. 19.00, både fredag og lørdag, for å sikre at vi har 
god plass i matsalen. Foredragene er ferdig ca. 20.00. Deretter blir det bespisning i to 
puljer.  
 
Fredag: En ca. 20.10 (pulje 1) og en ca. 21.10 (pulje 2).  
Informasjon om hvilken pulje du inngår i får du i konferansesalen. 
 

Lørdag 19. september 2020 – En dag med fokus på kjøreglede og HUBriding.no  
 

07.00  Frokost 
 Anbefalt tidlig opp for en god kopp kaffe, se på sykler i utstillingen og gode 
 kjøreopplevelser. 
 
 Del 4: Utstilling av motorsykler – ute på parkeringen. 
 Etter frokost anbefaler vi en tur ut for å se på utstillingen av motorsyklene  
 utenfor hotellet. 

 
08.00  Del 5: Kjøring til utsiktspunkt over Vrådal 
  Avreise til Vrådal Panorama (Frivillig for morgenfugler) 
  Flott liten tur på grus, ca. 10 minutter for å komme opp på platået over Vrådal.  
  Ca. 30 min. for fotografering m.m. Deretter retur.  
  Utsikt over hele denne delen av Vest-Telemark og Sør-Norge. 
  Guide: Lars Arne og Katrine Straand, verter og Trond Olsen, treffsjef 
  
10.00  Del 6: Avreise HUBriding.no – rutene 
  Speaker: Trond Olsen, treffsjef (ute og før avgang) 
  Eget opplegg som blir kommunisert i detalj når vi nærmer oss 
  Husk: Alle må på forhånd ha registrert seg på https://straand.no/pamelding/ 
 
15.00  Ankomst tilbake til Straand Hotel for de siste etter dagens kjøring 
  Vask av sykler: Egen plass på nedsiden av «Terrassen». 
  MC-parkering er godt merket. 
 
15.00  Del 7: Avslapping på Terrassen/inne – baren er åpen  
 Husk avstandsregler. 
 
MC-utstilling Igjen sikrer vi oss gode øyeblikk ved at det er mulighet å se utstilling av MC-modeller 

utenfor Straand Hotel.  
Mange flotte sykler man kan drømme om! Vi bidrar også med informasjon om hvilke 
forhandlere nær deg som selger motorsyklene, samt at enkelte forhandlere har sine 

https://straand.no/pamelding/
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representanter til stede for å hjelpe deg med informasjon og spørsmål. Pga. Covid-19 
tiltak blir det som informert ikke prøvekjøring i år. 

 
15.30  Prisutdeling på plassen, utenfor resepsjon og terrassen. 
 
15.45  Del 8: Avduking av MC-nyhet/er:  
  Bli den første i Europa til å se BMWs nye 2021 modell - R18! 
  Flere andre nyheter kan også komme etter hvert som vi nærmer oss treffet 
  Eget opplegg kommer her senere og nærmere arrangementet. 
 
16.15  Vi beveger oss ned i Vrådalssalen.  
  Baren i salen er åpen for salg av forfriskninger. Husk avstandsregler. 
  Det er også mulig å bevege seg til baren underveis i samlingen, for forfriskninger. 
 
  Vi har også utstilt sykler i salen slik at det er mulig å se de nye modellene. 
 
16.30  Del 9: Faglig program for lørdagens Straand-Treff 2020 konferanse 

Introduksjon til sekvensen ved Trond Olsen, treffsjef 
 
16.35  Åpning ved Treffsjef Trond Olsen og Bjørn Richard Johansen i Straand Treffet teamet 
 
16.45  Superdekorative MC-er: Motorsykkelkunst: Design og re-design av motorsykler 
  Introduksjon til sekvensen ved Trond Olsen, treffsjef 
  Henning H. Dyrkolbotn, forvaltningsleder for Edvard Grieg sitt hjem (Trollhaugen), 
  Harald Sæverud sitt hjem (Siljustøl) og Ole Bull (Lysøen) sitt hjem – KODE,   
  Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen. Kreativ og observant,  
  humorist, i motorsykkelsammenheng. 
 
17.00  Vestfold Telemark har satset mye på MC-sikring av veiene 
  Introduksjon til sekvensen ved Trond Olsen, treffsjef 
  Hva har MC-fører ansvar for. Hva er veieiers (fylke og staten) ansvar for?  
  ved direktør for samferdsel i fylkeskommunen, Gunnar Berg Treidene  
  Statens vegvesen, Transport og samfunn, trafikksikkerhet. 
 
17.30 KNAs visjon for Tyrigrava - Tyrigrava renoveres utvendig, pusses opp innvendig og 

blir bilen og motorsykkelens samlings- og kompetansesenter i Norge fra senhøsten 
2021.  

  Introduksjon til sekvensen ved Trond Olsen, treffsjef 
  Ved generalsekretær og motorsyklist Børre Skiaker 
 
17.45 MC – Politisk debatt – hva bør vi gjøre før valget 2021 for å sikre  

økt gjennomslag for en god motorsykkel politikk i Norge 
Introduksjon til sekvensen ved Trond Olsen, treffsjef 

  Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) 
  Flere partier er invitert og vil bli supplert i panelet frem mot arrangementet 
  President i WIMA Eli Johanne Stene, damer på MC 
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  Markeds- og kommunikasjonsdirektør i NAF Ulrica Risberg 
  Generalsekretær i KNA Børre Skiaker 
  Styreleder i MC-Forhandlerforeningen Terje Bredal 
  Debattleder Bjørn Richard Johansen 
 
18.45  Pause, benstrekk og mulighet for forfriskninger 
  Vi har også utstilt sykler i salen slik at det er mulig å se de nye modellene 
 
19.00 Trygg på mc – MC kjøreteknikk  

Introduksjon til sekvensen ved Trond Olsen, treffsjef   
ved Tore Johannessen, Trafikkforum  

 Under Straand-Treffet vil det bli gjort opptak til en egen trafikk/kjørevideo  
 hvor deler av denne sekvensen inngår i videoen. 

  Spørsmål og svar 
 
19.45  NAF – MC/To-hjulingen som en viktig del av mobilitetsløsningen i Norge 
  Ved Ulrica Risberg, markeds- og kommunikasjonsdirektør i NAF 
 
20.00  WIMA – Stadig flere damer på MC  
  Ved Eli Johanne Stene, president i WIMA 
 
20.15  Facebook – Våre erfaring med utviklingen av Motorsyklistenes Facebook gruppe  
  – med snart 50.000 følgere 
  Introduksjon til sekvensen ved Trond Olsen, treffsjef  
  Samtale med Morten Onsvåg og Jeanette Larsen, intervjuer Bjørn Richard Johansen 
 
20.25  Oppsummering av Straand Treffet 2020 – planer for 2021 
  Ved Trond Olsen, treffgeneral 
 
20.30   Del 10: Sosialt 
  Oppfordring, corona-hils på naboen, ta kontakt og bli kjent.  
  Da blir treffet en suksess for oss alle. 
 
  Middag og sosialt i baren 

Her vil det bli grundig instruert om hvordan vi gruppevis går til middag, basert på 
Covid-19 regler. De som må vente kan hygge seg i baren i konferansesalen og i baren i 
resepsjon/ute (om fint vær). Husk avstandsregler. 
 
Som følge av Covid-19 logistikk anbefaler vi at alle som ikke følger de faglige delene av 
programmet å spise middag fra kl. 19.00, både fredag og lørdag, for å sikre at vi har 
god plass i matsalen. Foredragene er ferdig ca. 20.30. Deretter blir det bespisning i to 
puljer.  
 
Lørdag 20.30 (pulje 1) og 21.30 (pulje 2).  
 
Informasjon om hvilken pulje du inngår i får du i konferansesalen. 
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21.00  Middag med prisutdeling i matsalen - og sosialt i baren 
 
 Det er tillatt å ta fotos og film i egen regi på seminaret. Videre vil det bli gjort filming 

og fotografering under arrangementet i regi av Straand Treffet stabsgruppe: Rolf 
Martinsen er treffets offisielle fotograf/videofotograf og følger arrangementet. Om du 
har behov for å bestille fotos på forhånd ta kontakt på e-post: rolf@yukon.no og mobil 
928 18 259. 

 
 

Søndag 20. september 2020 – Oppsummering og en trygg retur  
 

 
07.00  Frokost 
 
  Utstilling av motorsykler – ute på parkeringen. 

 Etter frokost anbefaler vi en tur ut for å se på utstillingen av motorsyklene  
 utenfor hotellet. 

 
09.00  Del 11: HUBriding – Søndagens kjøring, eget valg av ruter i egen regi 
  Se www.hubriding.no for din egen planlegging. Arrangementsteamet bidra med råd  
  om ulike ruter på plassen, samt gjennom samtaler kvelden før/på morgenkvisten. 
  Speaker: Trond Olsen, treffsjef (ute og før avgang) 
 
  Eget opplegg blir informert om i løpet av lørdagen til de som er påmeldt  
  til HUBriding.no 
 
13.00  Lunsj og avgang 
  Lunsj for søndag.  
  Om du skal ha lunsj søndag må det bestilles og betales separat i resepsjon  
  i løpet av lørdagen og senest søndag før kl. 09.00.  
 
 

 
Covid-19: Vi følger helsemyndighetenes råd og regelverk. Videre har vi et godt samarbeid med 

kommunelegen gjennom Straand Treffets eget helseteam. Deltakerne må følge våre 
råd, anbefalinger og rutiner som det blir informert om ved ankomst, og underveis i 
arrangementet.  

 
Spørsmål: For spørsmål om programmet: mc@straand.no  

mailto:rolf@yukon.no
http://www.hubriding.no/
mailto:mc@straand.no

