
 

VELKOMMEN TIL NORGESLØPET 2016!   

 

Det nærmer seg avreise til Grimstad, og vi gleder oss til å være 

vertskap for Norgesløpet 2016. 

I dette informasjonsskrivet finner du viktig og praktisk informasjon. 

FREMMØTE LØRDAG MORGEN (LØPSDAGEN, 11. JUNI 2016) 

Vedlagt følger kart over start- og målområdet ved innkjøringen til Teknologiparken i Grimstad. 

Avkjørsel nr. 81 på E-18 (Øygårsdalkrysset).  Etter 550 meter i retning sentrum finner du 

start/målområdet.  

Kartet viser hvor du skal parkere, og din plass er merket med nummer tilsvarende ditt startnummer. 

Du henvises til oppstillingsplassen av funksjonærer.  

Frammøtetid: Vi henstiller alle til å møte tidlig (det er planlagt aktiviteter ved startområdet), og 

seneste fremmøte er kl. 09.00, men møt gjerne tidligere. Start- og målområdet ligger ved en 

trafikkert innfartsvei til Grimstad, og vi håper så mange som mulig kommer tidlig for å unngå kø 

som er til hinder for øvrig trafikk. Det vil være tilgang til toaletter på området.  

Starten går ca. kl. 10.00 

UTDELING AV LØPSMATERIELL 

For de som ankommer fredag 10. juni 2016: 

Arrangørene vil ha servicedesk i resepsjonen på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal fredag 10. juni 

mellom kl. 17.00 og kl. 18.30. 

Her deles løpsmateriell ut for de som bor på dette hotellet. 

Ansvarlig kontaktperson: Eirik Moksness – mobil 971 97 597  

Arrangørene vil ha servicedesk i resepsjonen på Strand Hotel Fevik fredag 10. juni mellom kl. 17.00 

og kl. 18.30. 

Her deles løpsmateriell ut for de som bor på dette hotellet. 

Ansvarlig kontaktperson: Ann-Katrin Olsen - mobiltelefon 911 05 775 

Uavhentet materiell fra hotellene blir tatt med til Kreativt Møtesenter (ved start/målområdet i 

Teknologiparken) fredag kveld for utdeling til de som har bestilt plass på dette arrangementet. 

Uavhentet materiell fra Kreativt Møtesenter blir utlevert før start lørdag morgen 

 



NB! For å minimalisere kødannelse ved innkjøring lørdag morgen bes alle som har fått 

utlevert materiell fredag, om å feste startnummerskiltet på kjøretøyet slik at 

funksjonær kan henvise oppstillingsplass direkte. 

Slik unngår vi at for mange må stille seg i køen for utlevering av materiell. 

 

For de som ankommer lørdag morgen: 

Møte opp i god tid og følg anvisning fra funksjonær.  

Skriv gjerne ditt startnummer på et ark og hold dette godt synlig for funksjonærene når du står i 

køen på vei inn til startområdet. 

Materiell utleveres fra sekretariat i start-området.  

Mappen med løpsmateriell inneholder bl.a.: 

o Starnummerskilt til kjøretøy 

o Strips til festing av skilt 

o Løpsemblem 

o Deltakerbevis (adgangskort for bestilt bespisning og aktiviteter) 

o Løpsprogram med kjøreanvisning og kart 

o Poengskjema 

o Reklame fra sponsorer 

ADRESSER OG VIKTIGE TIDSPUNKTER 

Clarion Hotel Tyholmen 

Teaterplassen 2, 4801 Arendal.  

Telefon: 37 07 68 00 

Innsjekking fra ca. kl. 15.00 ankomstdag. Clarion Hotel Tyholmen har sendt bekreftelse direkte på e-

post til alle som har oppgitt dette ved bestilling. I tillegg er det sendt tilbud om middag fredag. 

Eventuell sen utsjekking søndag må avtales direkte med hotellet.  

Parkering: Hotellet har egen parkeringskjeller, og det har vært mulig å forhåndsbestille plass her. 

Husk og betal leie av parkeringsplass i tillegg til rompris ved utsjekking.  

Bussavgang lørdag fra Clarion Hotel Tyholmen til festmiddag/premieutdeling: kl. 17.45 

Retur buss lørdag fra Stand Hotel Fevik til Clarion Hotel Tyholmen:  kl. 23.30 

Busselskap og kontaktperson:  Frolandsruta v/Frode Oland – mobil 48074666 

 

Strand Hotel Fevik 

Nedre Hausland 80, 4870 Fevik 

Telefon: 37 25 00 00 

Innsjekking fra ca. kl. 15.00 ankomstdag 

Eventuell sen utsjekking søndag må avtales direkte med hotellet. 

Parkering: utendørs parkering på flere plassen ved hotellet.  



Kreativt Møtesenter (Uglands private bilsamling) 

JBU-bygget, Terje Løvåsvei 1, 4877 Grimstad 

Telefon: Ikke tilgjengelig på telefon 

Arrangement fredag 10. juni starter kl. 19.30. Kun for forhåndspåmeldte 

Sjøfartsmuseet i Grimstad 

Hasseldalen 3, 4878 Grimstad 

Telefon:  37 04 04 90 

Båttur søndag 12. juni starter fra kaien ved sjøfartsmuseet kl. 10.00 (avgang). Kun for 

forhåndspåmeldte.  

Omvisning i museet etter turen (ca. kl. 12.00). Vi har også fått tilgang til deler av Berghavens private 

samling.  

Mulighet for å kjøpe lunsj i kafeteria (Smag & Behag) på sjøfartsmuseet mot forhåndsbestilling.  

Det er begrenset plass (ca. 35 sitteplasser inne + uteservering hvis været tillater), og det serveres en 

buffet søndag 12. juni. Forhåndsbestilling på kontakt@smag-behag.no  

 

Det er leid inn to båter til turen, en seilskute og en fiskekutter.  

Vi forsøker å få til et bytte av båt halvveis, slik at så mange som mulig får seile med begge båtene.  

Vert fra Grimstad Motorveteraner: Svein Erik Olsen – mobil 907 68 351 

Nøgne Ø 

Lunde 8, 4885 Grimstad 

Telefon: 37 25 74 00 

Omvisning søndag 12. juni starter kl. 10.00. Det er plass for etteranmeldte – kontakt vår vert for 

påmelding! 

Vert fra Grimstad Motorveteraner: Kjell-Ivar Søreng – mobil 928 25 091 

PARKERING AV TILHENGERE/BILTRALLER 

Det er begrenset plass til større ekvipasjer/hengere ved Strand Hotel Fevik, og det samme gjelder 

utenfor Clarion Hotel Tyholmen i Arendal. 

Det vil være mulig å parkere tilhengere på parkeringsplass ved Campus/Universitetet i Agder som 

ligger noe få hundre meter fra Kreativt Møtesenter/JBU-bygget hvor start/mål for løpet er lagt.  

Parkeringsplassen har bom. 

Kontaktperson for åpning av bom: Paul Søreng – mobil 917 79 059 

BILBERGING, VERKSTEDER OG REKVISITA 

Norgesløpet har inngått avtale med Josephsen Bilberging som vil kjøre den lange 

løypa lørdag.  

Telefon Finn Sigurd Josephsen:  mobil 992 17 110 

 

Verksted i Grimstad for nød-reparasjoner: JP & Thygesen. Kontaktperson: GMV v/ Paul Søreng – 

mobil 917 79 059. Verkstedet lånes ut gratis uten mekaniker for nødvendige reparasjoner. 

mailto:kontakt@smag-behag.no


KONTAKTPERSONER I HOVEDKOMITÉ 

Formann:   Kjell-Ivar Søreng, mobil 928 25 091 

Løpsleder:   Svein Erik Olsen, mobil 907 68 351 

Post- og løypeansvarlig:  Børge Bendixen , mobil 928 32 170 

    Ann-Katrin Osen, mobil 911 05 775 

    Eirik Moksness, mobil  971 97 597  

    Johan Olsen, mobil 419 04 458 

 

 

FOTOKONKURRANSE 

  
I samarbeid med vår sponsor GTM vil det bli arrangert en fotokonkurranse under løpet. 

Nærmere informasjon om regler etc. kommer på nettsidene og i programheftet.  

I tillegg kan man dele bilder av forberedelser og underveis på tur til Grimstad og Norgesløpet 2016. 

Tagg gjerne bilder med følgende frem til detaljer om den offisielle konkurransen blir presentert: 

#norgesløpet2016 #grimstad200 

DELTAKERLISTE 

Komplett deltakerliste ligger på nettsiden og trykkes i løpsprogrammet som utleveres fredag eller 

lørdag.  

Se også www.grimstadmotorveteraner.com for oppdatert informasjon og eventuelle endringer på 

kort varsel.  

   

http://www.grimstadmotorveteraner.com/

