Lørdag 5. september 2020
Lørdag 5. september er det igjen duket for det tradisjonelle automobilløpet SandvikenSundvolden, det 65. løpet i rekken og altså jubileum! I år er det lagt opp til en ny vri – dvs at
det blir kjørt en kort løype for de eldste kjøretøyene - fra og med 1905 til og med 1925
samt alle T-Forder frem til og med 1927-modeller og andre langsomtgående kjøretøyer til og
med 1927.
Alle de andre kjører en lengre løype. Begge løypene har start og innkomst på Sundvolden
Hotell hvor også premieutdeling finne sted..
Første start er kl. 11.00 med fremmøte fra kl. 10.00 til kl. 11.00. Løypene går delvis på
mindre trafikkerte veier, og det er lagt inn noen enkle oppgaver.
Lunsj vil bli servert på Sundvolden Hotell, men dette må det meldes på til (se under).
Om kvelden er det årsfest på Klækken Hotell. (Se priser for årsfest under).
Løpet er åpent for kjøretøy som er 30 år eller eldre. Deltagende kjøretøy fordeles i klasser
i hht FIVAs regelverk.
Plakett til alle som fullfører løpet. Påmelding sendes innen 25. august 2020, til NVK,
Boks 93, Lambertseter, 1101 Oslo, epost: nvk@veteranvogn.no eller tlf 23 38 05 10.
Startkontingenten kr. 300,- (tillegg kr. 100,- for sen påmelding) betales til
kto.nr. 1603 09 11265 eller Vipps 558903 mrk SS.

Påmeldingsskjema:
Navn: ______________________ Adr.: _____________________________________
Epost: _________________________________

Tlf.: ____________________

Kjøretøy: ___________________________ Type: ______________ Årg.: ____
(Kryss av):

Startkontingent kr. 300,- (tillegg kr. 100,- for sen påmelding) Kr.____________
(Kryss av):

Lunsj på Sundvolden kr. 395,- pr pers.
(Kryss av):

Antall pers.

Overnatting pr. pers. i d.rom kr. 1.230,- Antall d.rom
Overnatting pr. pers. i e.rom kr. 1.430,- Antall e.rom

(Betales direkte til hotellet)

Overnatting barn 0-5 år på foresattes rom kr. 200,- Antall
Overnatting barn 6-12 år på foresattes rom kr. 615,- Antall
Prisene inkl. middag, overnatting og frokost.
Kun middag kr. 545,- Antall
Oppholdet betales direkte til hotellet ved avreise.

