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Snaut 250 deltok på Lille-
hammer Motorsykkelklubb
sitt BMW-motorsykkeltreff
på Lillehammer Camping i
helga.

LILLEHAMMER: Treffet ble
offisielt åpnet av ordfører Synnø-
ve Brenden på fredag.

Flott parade 

Lørdag formiddag kjørte bort-
imot 120 blankpolerte motorsy-
kler i flott parade gjennom byen. 

Etterpå ble det kjørt tre for-
skjellige fellesturer, hvor alle
møttes til kaffe og vafler på Sju-
sjøen. 

– Turene var lagt opp slik at
treffdeltakerne fikk med seg et
mangfold av hva Lillehammer-
området har å by på, forteller
Kari Søyland Haugødegård. 

Hun er leder i LMK, og er strå-
lende fornøyd med helga.

Som ellers på motorsykkel-
treff, er det langt på veg det sosia-

le som er det viktigste, forteller
hun. Gjennom hele helga har
treffdeltakerne møtt igjen gamle
kjente, og blitt kjent med andre
motorsyklister.

Fra 15 til 78 år

En forhandler var også til stede,
så det var mulighet til å prøvekjø-
re nye motorsykler og kjøpe nytt
utstyr, for den som ønsket det. 

Ellers var eldste treffdeltaker
denne gangen 78 år gamle Svein
A. Matland fra Karmøy. 

Yngste deltaker var Hilde Lei-
karnes på 15 år, som øvelseskjør-
te fra Elnesvågen sammen med
sin far.

Motorsykkelfolket er flinke til
å premiere hverandre når de hol-
der treff. Denne gangen ble det
eksempelvis premie på den uten-
landske deltakeren Michael
Hahn for lengst kjørte distanse
Han hadde kjørt 1.200 km fra
Berlin, og fikk premie av LMKs
leder Kari Søyland Haugødegård. 

120 sykler på
MC-paraden

MC-LØRDAG: 250 deltok på Lillehammer Motorsykkelklubbs MC-
treff. Her fra paraden i byen. Foto: Nils Ormvold 

PROGRESSIVE 
GLASS     fra  5,-
TOM 17. SEPTEMBER

www.specsavers.no

SE GODT PÅ ALLE AVSTANDER
Nå er tiden inne for nye progressive briller. Hos Specsavers tilbyr vi nå progressive glass 
fra 5,- når du kjøper innfatning fra 795,-. Det betyr at du sparer 995,- på alle våre progres-
sive glass. Vi benytter kvalitetsglass fra PENTAX i våre briller, og vi fører et stort utvalg av 
progressive glass. Sammen med optikeren finner du de som passer best for deg. Kvalitet  
behøver ikke koste en formue, i alle fall ikke hos Specsavers. Bestill synsundersøkelse i dag!

Tilbudet gjelder ved kjøp av komplett brille med innfatning fra 795,- og PENTAX progressive standardglass fra 5,- (verdi 1000,-). Ved valg 
av andre progressive glass får du 995,- i rabatt. For overflatebehandlinger tilkommer ekstra kostnader iht vår ordinære prisliste. Tilbudet 
kan ikke kombineres med andre tilbud, og gjelder tom 17. september 2011.
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LILLEHAMMER: Storg 71,  61 25 12 75

Gjelder f. o. m. mandag 00. månad t. o. m. tirsdag 00. månad. Prisene gjelder så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger. 

Forbehold om trykkfeil.  Vi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.

TILBUDENE GJELDER MANDAG 8. AUGUST – TIRSDAG 9. AUGUST. Prisene gjelder så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger. 
Forbehold om trykkfeil. Vi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.

GULOST
Synnøve Finden
Gjelder hele uken

4990
/kg

NEKTARINER I KURV 
1 kg
Gjelder hele uken

1490
/kurv

GRANDIOSA 
VÅR HJEMMELAGDE
Stabburet, 1200 g, 49,50/kg

-40%

GRILLEDE 
KYLLINGLÅR

Fra varmeskap, 
Den Stolte Hane, 69,-/kg 690

/hg
Gjelder hele uken
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Ønskes en annonse i GD, ta kontakt med GD reklame  
61 22 10 00 • annonse@gd.no


