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Norgesløpet går i år parallelt med 
The Tall Ships Races. Det er dermed 
duket for folkefest av dimensjoner i 
Bergen. 

I lys av Grunnlovsjubileet vil Bergen 
Veteranvogn Klubb ta deltagerne 
med gjennom en kulturhistorisk 
løype, som viser steder, personer og 
hendelser av nasjonal betydning for 
næring, kunst og kultur gjennom de 
siste århundrer. 

Vi åpner arrangementet den 25.juli 
med en forestillingen «Norgesløpet 
minutt for minuttt», med skuespiller 
Helge Jordal. 

Påfølgende blir det «Tørsteslukking» 
på den gamle Hovedbrandstasjonen 
i Bergen. 

Lørdagens løype er omlag 60 km 
lang og vil vise sider av byen, som 
for de fleste kanskje er ukjent. 
Spennede temainnslag underveis 
anskueliggjør vår ferd gjennom 
historien. 

Premieutdeling og bankett, som blir 

avholdt i den ærverdige 
Bankettsalen ved Hotell Norge 
samme aften, vil by på spennende 
innslag. Ikke minst tror vi 
hovedpremiene for de syv klassene 
vil vekke oppsikt……. 

Søndag blir det cruise på Byfjorden 
som dominerer dagen. Her vil 
deltagerne sitte på førsteplass når 
skutene i The Tall Ship Races forlater 
byen og har sitt «Parade of Sails». 

Norgesløpet 2014 runder av ved 
Bergens Tekniske Museum - den 
gamle trikkehallen til Bergens 
Sporveier, hvor Bergen Veteranvogn 
Klubb har sitt tilhold. 

Vi oppfordrer alle til å legge turen - 
gjerne som en del av sommerferien - 
til Bergen og Norgesløpet 2014 for 
en uforglemmelig kjøretøyhistorisk 
begivenhet! 

Påmeldingsfrist er 30.mars, 2014. 
Nyttig informasjon finner dere på 
løpets egen hjemmeside;  

www.norgeslopet.com

Kjøretøyene vil være parkert på ByGarasjen i Bergen, 
hvor det vil være døgnbemannet vakttjeneste. Alle 
deltagere vil bli tildelt individuelle adgangskort for hele 
perioden på ByGarasjen. 

Vi tilbyr overnatting ved Rica Ørnen Hotell, som ligger 
vis á vis ByGarasjen. Her vil det også være bemannet 
sekreteriat gjennom hele helgen. 

Skulle uhellet være ute, vil kunne kunne teknisk 
assistanse gjennom helgen.  

Under løpet vil det være redningstjeneste, 
bergingsvogn og følgebiler med hengere i tjeneste. 

Løpets hjemmeside, www.norgeslopet.com, vil bli 
kontinuerlig oppdatert med nødvendig informasjon, 
løypebeskrivelse og anvisninger fra innfartsveiene til 
ByGarasjen og løpets startområde i Solheimsviken. 

Vi er her for deg, og vil gjøre alt for at ditt opphold i 
Bergen skal bli optimalt. 

Praktisk informasjon
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