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Invitasjon til
NORGESLØPET

2017

www.norgeslopet.com



Kongsberg Automobilselskap kan ønske velkommen 
til Norgesløpet på Kongsberg 16. - 18. juni 2017.
Automobilselskapet feirer 20 års jubileum i 2017, og 
LMK har tildelt oss Norgesløpet slik at vi kan invi-
tere hele veterankjøretøy-Norge til byen.
Norgesløpet er et nasjonalt hovedløp for kjøretøy 30 
år eller eldre, åpent for internasjonal deltagelse.
Løpet vil ha klasseinndeling som et FIVA B-løp, men 
med egen klasse for nyttekjøretøy og egen klasse for
motorsykkel/moped.
Tema for arrangementet er sølv og skisport, med 
bakgrunn i Kongsbergs sølvgruver og skimiljø gjen-
nom mange år.

Hovedarrangementet er lagt til Quality Hotel Grand 
midt i sentrum. Registrering ogovernatting er her, og 
starten for løpet og festmiddagen er i hotellets
umiddelbare nærhet.
Vi formidler overnatting på Quality Hotel Grand, 
men Kongsberg har flere mulighet for de som ønsker 
å ordne noe selv.

Fredag kveld kl.19:00 vil deltagerne få mulighet 
til å møtes i den gamle smeltehytta til Kongsberg 
Sølvverk. Denne ligger i gangavstand fra hotellet, 
og der vil det bli gitt mulighet for gratis omvisning 
i Bergverksmuseet, Skimuseet og Bedriftsmuseet 
til Kongsberg Våpenfabrikk. Enkel mat og drikke 
selges.

Deltagere som overnatter tilbys plass parkeringshus i 
hotellets umiddelbare nærhet.
Oppstilling før start er på anviste plasser.

Løpet lørdag starter med en runde i Kongsbergs 
omegn, og er innom flere av byens severdigheter.

Første stopp er en fotopost på Bjørn Thomas Høens 
restaurerte Esso-stasjon med opprinnelse fra bilens 
barndom.

Deretter bærer det opp i Funkelia, byens skisenter, 
for første post.

Velkommen
til Kongsberg



Under nedkjøring til Kongsberg passerer man den 
gamle Bomstua hvor det ble innkassert bompenger 
fra de som brukte veien i tidligere tider.
Tilbake i byen er det innkomst, parkering og pre-
mieutdeling.

Lørdag kveld er det festmiddag i Magazinet som lig-
ger rett over gaten for Quality Hotel Grand. 

Kongsberg Automobilselskap ønsker å se deg på 
Kongsberg i Norgesløpet 2017.
Dersom pågangen er stor vil vi måtte begrense antall 
påmeldte i enkelte klasser, da med fortrinn for med-
lemmer i LMK-tilsluttede klubber.

Påmeldingsskjema, og etterhvert utfyllende opplys-
ninger se: www.norgeslopet.com

Påmeldingsfrist: 1.april 2017

Priser:
Startkontingent (inkl. lunch fører): kr.  400,-
Ekstra lunch passasjerer (pr. person): kr.  150,-

Festmiddag lørdag (pr. person): kr.  495,-

Enkeltrom (pr. døgn):   kr. 795,-
Dobbeltrom (pr. døgn):  kr. 995,-
Ekstraseng i dobbeltrom (pr. døgn) kr. 250,-

Under et bilde av Kongsberg sentrum sett fra nord.
Grand Hotell markert til venstre og Smeltehytta til høyre

Etter å ha kjørt i byens nærhet går løypa mot Øvre 
Eiker med post og lunch på Sundhaugen som ligger 
på landtunga mellom Eikern og Fiskumvannet.

Etter lunch kjører deltagerne til Norsk Motorhistor-
isk Senter på Burud, et stykke nord for Hokksund, på 
Drammenselvas vestside. Der er den siste posten, og  
deltagerne får tid til å se seg om. Pass tiden selv!

De aller eldste klassene vil etter ønske få kjøre en 
enklere løype. 

Tilbaketuren går via Gamle Kongsbergvei som er 
Norges første riksvei. Anlagt av Christian IV for å 
bringe sølv fra Kongsberg videre til København.
Underveis kjører man over Smedbrua, fra 1767, og 
som fremdeles er i bruk.
 




