
 

NORGESLØPET 2015 

22 – 24 MAI 2015 

 

Gammelbilens Venner har gleden av å inviterer til Norgesløpet 22 – 24 mai 2015 (Pinsen) med start i 

Sauda. Løpet er et FIVA B-løp og benytter deres klasseinndeling. Løpet er åpen for alle kjøretøy eldre 

enn 30 år. Nytt av året er at det vil bli løp over 2 dager og med poster begge dager. Løpet vil ha start fra 

Sauda i Ryfylke og ruten går via Røldal til Hjelmeland (overnatting første dag) Dag 2 med start fra 

Hjelmeland via Strand og til målgang på Sola. 

FRA FJORD VIA FJELL TIL FLOTTE STRENDER!!!! 

 

Utsikt mot Røldal 

 

Fredag 22.mai: 

Innkvartering på hotell i Sauda. På kvelden vil det 

være samling på smelteverket Eramet. Her vil det 

være info om løpet og vi vil få et foredrag om 

smelteverket (som feirer 100 år) 

 

Lørdag 23.mai: 

Løpet starter i sentrum av Sauda med løpsstart kl. 

0900. Oppmøte fra kl. 0800. Rutebeskrivelse og kart 

blir delt ut ved registrering før løpet. Lunsj blir i 

vakre Nesflaten ved Suldal kraftstasjon. Overnatting 

blir i Hjelmeland i Ryfylke. Vi benytter oss av stedets 

hotell pluss at vi har leid inn Veteranskipet Sandnes. 

Her har vi kveldens rekefest og underholdning. Vi 

benytter også skipets lugarer til overnatting. 

 

Søndag 24.mai: 

Dag 2 av løpet starter med start fra Spa Hotell 
Hjelmeland kl. 1000.  Det vil også denne dagen 
være poster underveis. Dagens rute går via Tau, 
Jørpeland og over Høgsfjorden. Det vil bli servert 
lunsj på Jørpeland. Løpet avsluttes med målgang på 
Sola Strandhotell hvor også løpsfesten blir avholdt. 
Det blir premieutdeling under løpsfesten på 
kvelden. Det vil bli premie til den beste i hver 
klasse.  

Påmelding og bestilling av overnatting, mat etc. gjøres på  www.norgeslopet.com , for de som ikke har 

tilgang til elektronisk påmelding kan vedlagte skjema benyttes og sendes pr.post til: Gammelbilens 

Venner, Postboks 3029, 4095 Stavanger eller pr.mail til post@gammelbilen.no . Påmelding er ikke 

registrert før pengene er registrert på løpets kontonummer 8601.51.39481.NB!!! All innbetaling skjer til 

Gammelbilens Venner sin konto, ikke direkte til hotellet. Vi har satt grensen på max 100 deltakende 

kjøretøy.               PÅMELDINGSFRIST 1.APRIL 2015 

 

 

Temaet for Norgesløpet 2015 er «Energi og industri» 

Linker til overnattingsplassene: 

www.kloverhotel.no 

www.bestwestern.no/nn/hotels/best-

western-sauda-fjordhotell-sauda-

73125 

www.saudafjordcamping.no 

www.spahotellvelvaere.no 

www.mssandnes.no 

www.sola-strandhotel.no 
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