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jubileumsløp

Påmeldingsskjema

Navn:_____________________________________________________
Adresse:__________________________________________________
Postnr.:_________________ Poststed: __________________________
Land:_____________________________________________________
Mob:__________________ E-mail: _____________________________
Kjøretøy:__________________________ Årg:____________________
Type/Modell:______________________________________________
Vi bestiller følgende:
Startkontingent kr 400,Dobbeltrom (2 personer x 2 netter) kr 5.400,Enkeltrom (1 personer x 2 netter) kr 2.850,Barn u/12 år kr 1.425,- Antall:
Bindende påmelding og betaling
innen 20. mars 2017
Til NVK, Boks 5379, Majorstuen,
N-0304 Oslo.
Eller e-mail : nvk@veteranvogn.no

17

1957-20

_________
_________
_________
_________

Sum deltageravgift kr: _________
Er innbetalt til
bankkontonr: 1603 0911265
Iban-nr: NO16 16030911265
SWIFT/BIC code DNBANOKK

Send oss gjerne en e-post med bilde av bil
og opplysninger for programmet.
Rally Oslofjord 2017
Delta i oppkjøringen på facebook

Rally

12 - 14 mai

jubileumsløp

Velkommen til Rally Oslofjord

Rally Oslofjord dag for dag

I år er det 60 år siden Rally Oslofjord ble arrangert, det første
veteranbilløp i Norge med internasjonal deltagelse. NVK og
KNA feirer begivenhetene med å gjenta løpet!

Fredag 12. mai
Starten går fra Tyrigrava ved Gjersjøen i Oppegård kommune kl 10:00.
Tyrigrava er et kjent sted for de motorinteresserte, en gammel skysstasjon tilbake til 1850-tallet og idag mye brukt som treffsted for
både MC og bilfolket. Turen går på koselige veier nedover østsiden av
Oslofjorden, lunsjen tar vi på Kafe Losen på Larkollen. På vår vei gjennom
Kambo passerer vi bl.a. stedet hvor Norsk Automobilfabrikk lå og hvor
bygningen fortsatt står.

Rally Oslofjord er åpent for veteranbiler og MC som er 30 år og eldre.
Det er satt en grense på 100 biler. 20 plasser er reservert de fra 1958 til
1987, resten håper vi å fordele på de aller eldste kjøretøyene og opp til
og med 1957 - altså det året det første Rally Oslofjord ble arrangert. Ved
for mange påmeldte vil alder telle innen hver gruppe, bilene som var
med i 1957 vil ha fortrinnsrett.
Som startsted har vi valgt Tyrigrava, og base for de to overnattingene
blir Best Western Hotell Horten. Løpet avsluttes på Leangkollen Hotell
på søndagen etter lunsj.
Det blir enkle konkurranser hver dag, også søndagen - så for å få plakett
må en bli med helt til slutt.
Start er kl 10:00 alle tre dagene.

Startkontingenten er satt til kr 5.800,- for kjøretøy og to personer,
inkludert 3 lunsjer, 2 middager - hvorav det ene er en festmiddag,
2 netter i dobbeltrom med frokostbuffet, løpsmateriell, jubileumsplakett og premier.
•
		
•
•

For enkeltrom blir det kr 3.250,- inkludert kjøretøy og de
samme måltider.
Drikke er ikke inkludert til noen av måltidene.
Priser for øvrige varianter opplyses fra sekretariatet.

Etter lunsj går ferden mot Moss og med ferje over til Horten. Ferjen går
hvert 15. minutt. Billett må løses da den ikke er inkl. i deltakeravgiften.
Det skal kun betales for kjøretøyet, passasjerene går gratis. Bombrikke
kan brukes. Vi skal bo på Best Western Hotell Horten som ligger ved
ferjeleiet, parkeringen er ved hotellet. Dagens etappe er totalt ca 75 km.
Byen har både et flott kjøretøymuseum og et marinemuseum som er
vært et besøk. På kvelden serveres Tapas kl 19.30.
Lørdag 13. mai
Andre dag skal vi nedover Vestfold på flere koselige småveier med
enkelte korte strekninger på grus. Vi kommer til å passere mye
spennende vikinghistorie.
Starten går kl 10.00 og det blir lunsj på Strand Leirsted i Sandefjord.
Veien tilbake blir på nye fine veier for veteranbilkjøring. Ca 12 mil tur/
retur blir det denne dagen.
For å tilpasse løpet også for de aller eldste biler/MC produsert før
1926 - har vi en kortere løype for dem denne dagen. Her blir lunsjen
på Furulund Kro & Motell, og dagens løype blir ca 8 mil totalt.
Om kvelden blir det jubileumsmiddag. Her spanderer vi fordrinken.
Søndag 14. mai
Tredje dagen sjekker vi ut av hotellet etter frokost og setter kursen mot
Leangkollen Hotell og avslutningslunsj med premie – og plakettutdeling.
Starten er satt til kl 10.00.

