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REISE

Det offisielle navnet på dette treffet er FICC Rally og det arran-
geres i år for 90`de gang i Roma og har som regel deltagere 
fra 25 til 35 land med fra ca. 500 enheter til flere 1000 enheter, 
avhengig av tidspunkt og område det arrangeres.

Man vet alltid om de 2 neste landene/stedene det skal arran-
geres og i 2021 skal det være i Irland. Nærmere bestemt Dub-
lin, 29.7. til 7.8. og i 2022 blir det i Russland og Moskva, også 
29.7. til 7.8.. På treffet i år blir det bestemt hvor det arrangeres i 

2023. Så slik sett kan retningen for feriene 
de neste årene være klare, og det har 

vi benyttet oss av i en del år.
Første året vi deltok var i 
Aljezur i Portugal. Det var 

ca. 340 mil hjem, som vi 
planla å kjøre på 3 over-
nattinger. Vi dro en dag 
før planlagt hjemover 

og fikk 4 overnattinger. Året etter var det ved Balatonsjøen i 
Ungarn, og dit kjørte vi via Istanbul. Da vi var i jobb måtte 
hjemturene gå raskt, nå kan vi bruke god tid begge veiene og 
kan ligge mer enn 1 til 2 netter på hver plass. 

Selv har vi vært på 2 treff tidligere i Irland og ser frem til 
treffet i 2021 allerede. I Russland har vi vært med bobil en 
gang tidligere, og får nå en meget god «unnskyldning» til å 
gjøre det en gang til i -22. Vi var i grunn enige om sist vi var i 
Russland med bobil, nå har vi vært der og fristelsen til en gang 
til var ikke så stor for gjentagelse - da.

Området for årets treff har mye å by på, og et annet utrykk 
ang. Roma er at «Roma ble ikke bygget på en dag». En har nå 
en unik mulighet til å se en del av de gamle byggene. Selve 
campingområdet ligger noen mil fra Roma, mot kysten, og er 
av nyere dato og en fullt utsyrt campingplass. Den heter Cam-
ping Village Roma Capitol og er et flott utgangspunkt for kul-
turelle eller religiøse utflukter i Roma, eller avslappende 
stunder på stranden «Lido di Ostia» og i ny badepark med for-
skjellige basseng. Se:  www.campingcapitol.com

Det arrangeres en del utflukter på disse treffene og det er 
underholdning og aktiviteter hver dag på treffet, samt at man 
kan reise på egne turer, eller pleie vennskap på området.

Åpningsparaden er flott, der flere av deltagerne har nasjonale 
drakter eller er utkledd på annen måte. Mange land er flinke til 
felles uniformering, og det deles ofte ut søtsaker eller annet 
nasjonal snack/suvenirer/reklame.

Dette er egentlig en stor sosial happening, der det sosiale og 
vennskap står i sentrum under hele treffet. Det er både nasjo-
nale og internasjonale sammenkomster, som preges av det 

Alle veier 
fører til Roma
Dette er vel et utrykk de fleste har hørt? 
Nå til sommeren 2020 kan man kjøre en av 
veiene selv, fordi fra den 24.7. til 4.8. arran-
geres det et stort treff der som samler cam-
pister fra mange land for å ha en drøy uke 
sosialt samvær, og pleie gamle og få nye 
campingvenner.
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enkelte lands egenarter. Det er info om kommende Rally. 
Lokale bedrifter og turistinfo er ofte til stede, og man kan 
være helt selvforsynt under treffet. 

Det er også muligheter for å planlegge turen opp og ned til 
treffet som en del av ferien, alt avhengig av hvor lang tid en har 
til rådighet. Selve treffet er 7 dager mellom åpningsparaden og 
avslutningsseremonien, og det er lagt til helger. Ca. 10 dager 
totalt og derfor har man ca. 1 uke før og etter om man har 3 
ukers ferie. 

Påmeldingen legges ut i god tid før påmeldingsfristen, som 
er 1. mai. Melder man seg på etter den fristen er det et påslag 
på prisen, som regel 10%. De siste år har også påmeldingen 
vært online, og derfor har ikke foreningene hatt noen oversikt 
over hvor mange av foreningens medlemmer som har meldt seg 
på. Info og påmelding www.ficc2020.actitalia.it 

Besøk årets nettside og se program og turer som en vil delta 
på sammen med påmeldingen. Det kan være muligheter for å 
melde seg på turer om det er ledige plasser, når man er på tref-
fet. Dessverre har det de senere år blitt vanskeligere, turer er 
heller blitt redusert p.g.a. dårlig påmelding.

Strake veien fra Hirtshals og ned er ca. 220 mil, og det vil bli 
forholdsvis lange dagsetapper om en ønsker å ha med ting på 

vei opp og ned og om man bare har 3 uker til rådighet.
Man må være medlem av en Campingklubb for å delta, og 

deltagelsen fra Norge, som består av medlemmer fra NBCC og 
NB har også vært varierende. Fra 1 til ca. 30 enheter, har vi 
opplevd, og håper det blir en del i år.

Ved behov kan det være mulighet for samkjøring sørover og 
evt. nordover, med eventuelle faste møtepunkter på veien. Jeg 
ber om at interesserte for dette tar kontakt med undertegnende 
for å avtale nærmere, da lite er bestemt foreløpig. Vi har selv 
meget god tid, og kan bruke flere uker både sørover og nord-
over. Det er så mange fine plasser en kan besøke både vest og 
øst for den raskeste veien.

Håper på god norsk deltagelse i år og enda et uforglemmelig 
treff, med mange nye bekjentskaper og opplevelser, både før, 
under og etter treffet.

Ta gjerne kontakt med undertegnede for ytterligere informa-
sjon. NB Servicekontoret har delegert dette ansvaret/oppgaven.

Se også artikkel på NB sin nettside. 

Tor H 114
E-post: henriksen_tor@hotmail.com

Mob: 924 57 421


