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European Healey
Meeting
12-18 juni 2023
in
Geiranger, Noorwegen
Na een uitstel van
een jaar door de
COVID perikelen
is nu toch de
inschrijving voor
de volgende Europese Healey Meeting geopend. Voor
het eerst georganiseerd in 1999 en nu toe aan de 6e
editie, wordt de bijeenkomst in Noorwegen gehouden.

op dit evenement
afkomen. Zelfs
vanuit Australië
worden al plekken
gereserveerd.
Omdat er deze keer maar 200 kamers ter beschikking
komen is het zaak snel in te schrijven, andere val je
buiten de boot.
De Noorse Healeyclub heeft het programma gepubliDe Noorse healey club heeft een spannend en veelbe- ceerd op hun website: EHM2023.com.
lovend evenement op een werkelijk schitterende locatie Hier kunt u ook alle informatie vinden en inschrijven.
voorbereid en zal de deelnemers 7 dagen weten te
boeien met mooie evenementen, tochten en spectacu- Inschrijven voor het evenement zal per equipe 34000
laire uitzichten.
NOK gaan kosten, hetgeen neerkomt op ongeveer
Healey enthousiastelingen vanuit heel de wereld zullen €3400.
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Pakket en accommodatie
Je kunt meedoen met deze European
Healey Meeting door in te schrijven voor
het hele pakket aan evenementen. Meer
is niet nodig om van het evenement te
kunnen genieten!
Het pakket omvat het volgende:
•6 dagen in Hotel Union inclusief ontbijt
•Alle diners
•Lunch op woensdag en vrijdag
•Drankjes op de BBQ op woensdag en op
het Gala Diner op vrijdag
•Alle evenementen en activiteiten
beschreven in het weekprogramma,
behalve de optionele autoslalom
Boekingen gaan volgens het ‘First Come First
Serve’ principe. Er is een maximum van 200
kamers beschikbaar voor de EHM 2023.
Alleen een actuele betaling staat garant
voor een bevestigde boeking.
De betaling zal gespreid worden
over drie termijnen. De kleine registratie vergoeding op het moment van
aanmelden (non refundable), gevolgd
door twee verdere termijnen op 31-032022 en op 31-01-2023.
People’s Choice Car Award:
dit evenement staat open voor alle
Healey’s, Jensen Healey’s en Austin
Healey’s. Inschrijving voor deze competitie is niet verplicht. Het gehanteerde
reglement wordt vooraf ebbend gemaakt
aan de deelnemers.
Autoslalom:
wordt gehouden op donderdag op het
terrein van een oude centrale en museum
in Tafjord. De slalom kan niet worden
gecombineerd met de Ålesund Rally.
Het competitie reglement wordt vooraf
aan de deelnemers bekend gemaakt.
Algemene voorwaarden:
De boeking moet gedaan zijn via de
registratie op de website van het
evenement: EHM2023.com en is geldig
na ontvangst van de initiële betaling en
betaling van de vervolg betalingen.
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HET PROGRAMMA
maandag
12 juni 2023

Aankomst van de gasten, check-in en uitreiking van alle documenten en de
goodie bag. Officiele welkomst party

dinsdag
13 juni 3023

People´s Choice car award en de spectaculaire Dalsnibba Skywalk.
Dalsnibba skywalk is Europa´s hoogste fjord uitkijkpunt dat via de weg te
bereiken is - 1500m
https://dalsnibba.no/en/

woensdag
14 juni 2023

donderdag
15 juni 2023

Trollstigen en Åndalsnes Rally, BBQ met amusement.
Trollstigen is onderdeel van de Norwegian Scenic Route Geiranger - Trollstigen
https://www.fjordnorway.com/top-attractions/trollstigen
Rampestreken uitkijk platform in Åndalsnes – ongeveer 550m boven
zeeniveau.
https://en.visitnorthwest.no/listings-northwest/hike-to-rampestreken/1007/

Ålesund Rally – Ålesund, het Art Nouveau stadje waar de bergen en de fjorden
de oceaan ontmoeten. Ålesund is onderdeel van de UNESCO World Heritage
Site in de Geirangerfjord.
Alesund - The Art Nouveau Town - Visit Alesund
Optionele Autoslalom en lunch voor de Autoslalom deelnemers. Dit kan niet
worden gecombineerd met de Ålesund Rally.
Ville Krefter &#8211; Hydropower and Avalanche Center | Museums &
Galleries | Tafjord | Norway (visitnorway.com)

vrijdag
16 juni 2023

Skylift tour in Loen en Healey History Evening.
Geniet van het uitzicht over het fjordenlandschap gedurende de tocht met de
kabelbaan die je vanuit de fjord tot 1011 meter hoog brengt in de Nordfjord.
https://www.loenskylift.com

zaterdag
17 juni 2023

Geirangerfjorden boot safari.
“Where no one would believe that anyone could live” – de beste manier om de
Geirangerfjord te ervaren is per boot.
Geiranger: Geirangerfjord, Trollstigen, Seven Sisters Waterfall & Flydalsjuvet
(fjordnorway.com)
Gala Diner.

zondag
18 juni 2023

Check out en afscheid

Algemene informatie:
Bijna iedere middag kun je verschillende leveranciers en sponsoren
in de lobby van het hotel ontmoeten.
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