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Messingtrippen 2017
blir en del av vårens vakreste eventyr
12. -14. mai 2017.
Messinggrupppen har ytret ønske om å få Messingtrippen til å bli en del av Rally Oslofjord, noe vi i
komiteen selvfølgelig har bifalt.
Vi vil alle sammen kjøre de samme turene, men på lørdagens trasé, vil de eldste kjøretøyene snu
noe før Sandefjord for lunsj. Lørdagens tur blir ca. 80 km for de som kjører biler/MC fra før 1926.
Så sett av datoen dere med de eldste kjøretøyene også... I 1957 var alle bilene fra før 1926.
NVK feirer sitt 65-årsjubileum i samarbeid med KNA som fyller 110 år i 2017, med ett stort jubileums
veteranbil løp - Rally Oslofjord. Dette løpet ble første gang arrangert i mai 1957 med stor
internasjonal deltagelse. Den gangen gikk løpet over 5 dager. I år starter vi fredag 12. mai fra
Tyrigrava ved Gjersjøen i Oppegård, og kjører på koselig veier med lunsj på Larkollen og deretter
videre til Moss. Der tar vi ferja over til Horten hvor vi bor 2 netter på Best Western Hotell.
Lørdag 13. mai går turen på vestsiden av Oslofjorden og ender i Sandefjord for lunsj, og for de eldste
blir lunsjen noe før Sandefjord, med retur til Horten igjen på små koselig veier. Her blir det
jubileumsfestmiddag på kvelden.
Søndag 14. mai går turen mot Oslo og det hele avsluttes med premieutdeling og lunsj på Leangkollen
Hotell. Enkle oppgaver blir det underveis både for sjåførene og passasjerene.
Løpet er åpent for veteranbiler og MC, 30 år og eldre med hovedvekt på kjøretøy produsert før 1958.
Løpet vil passe for alt fra de eldste til de litt nyere veteraner. Litt annen løype enn for 60 år siden blir
det, men ikke mer enn ca. 8-10 mil per dag. Kjøretøyene fordeles i 3 klasser, Veteran og Vintage A,
en førkrigs- og en etterkrigsklasse. Mer info og påmeldingskjema kommer rett over på nyåret.

Løpskomiten ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

