
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med: 



Velkommen! 
Grimstad Motorveteraner har gleden av å ønske velkommen til Norgesløpet i Grimstad med omegn helgen 
10. – 12. juni 2016 - i samarbeid med Froland Motorveteranklubb. 

Grimstad feirer 200-årsjubileum i juni 2016, og byen vil være pyntet til fest. 

Norgesløpet er et nasjonalt hovedløp for kjøretøy 30 år eller eldre, åpent for internasjonal deltakelse. 
Løpet vil ha klasseinndeling som et FIVA B-løp, men med egen klasse for nyttekjøretøy. 

Tema for løpet er jernverk og sjøfart. 

Næs Jernverk var i drift fra 1665-1959, og er i dag 
det best bevarte av de gamle norske jernverkene. 

Froland verk var på slutten av 1700-tallet et av 
landets jernverk, bl.a. med en omfattende 
produksjon av kanonkuler. Utskipning gikk over 
Rorevannet og til Grimstad havn.  

Sjøfartsbyen Grimstad er blant verdens største 
når det gjelder tonnasje pr. innbygger. Sjøfarten ga 
grunnlaget for Grimstads storhetstid rundt 1880, 
med en flåte på 193 skip! 

Dikternes by – både Ibsen og Hamsun hadde 
tilknytning til Grimstad. 

I nyere tid er Grimstad blitt kjent som sykkelbyen, 
bl.a. for de to store proffsyklistene Dag Otto 
Lauritzen og Thor Hushovd. Grimstad er en 
universitetsby (campus Grimstad, Universitetet i 
Agder) med et stort teknologisk fagmiljø, bl.a. 
innen fornybar energi.  

Grimstad Motorveteraner ble stiftet i juni 2005, 
og medlemsantallet har ligget stabilt på ca. 90 – 
100 medlemmer. 

Klubben har et høyt aktivitetsnivå og leier klubblokale i sentrum av Grimstad. 

         

        Næs Jernverk            Froland Verk    Nes Verk Golfpark 

 

 

 



PROGRAM 

 
Fredag 10. juni 2016 

  Ankomst og innsjekking på vårt offisielle løpshotell,  
  Strand Hotell Fevik (ca. 10 km fra Grimstad) 

kl. 19.30 Informasjonsmøte fredag kveld for de som ankommer fredag, i Kreativt Møtesenter (Johan Benad 
  Uglands bilsamling i teknologiparken, Grimstad).   

  

 

 

 

 

 

 

       

Lørdag 11. juni 2016 

Kl. 10.00 Start Norgesløpet! Fremmøte i Sørlandets Teknologipark, Grimstad.  
  Publikumsvennlig presentasjon av kjøretøyene før vi legger ut på tur. 
  I dag skal vi få se mange ulike sider av denne delen av Sørlandet som vi er så stolte av.  
  Vi er innom de tre sørlandsbyene Grimstad, Arendal og Tvedestrand, i tillegg til mange idylliske 
  tettsteder. 
  Kjørerute Grimstad – Fevik – Arendal – Tromøya – Flosta - Næs Jernverksmuseum/Nes Verk Golfpark 
  (lunsj) – Froland Verk – Grimstad. Løypa er ca. 11,8 mil (evt. 5 mil for klasse A, B og C), og vi kjører 
  både langs kysten og i innlandet.  Det kjøres kun på asfaltveier.   
  Mannskap skal sørge for at alle finner greit frem underveis, og turen går på småveier med lave  
  fartsgrenser og uten utfordrende høydeforskjeller. 
  Løpet tilpasses motorsykler, og det vil være barneoppgaver.  
  Premieutdeling og festmiddag på Strand Hotell Fevik lørdag kveld. 

Søndag 12. juni 2016 

Kl. 10.00 Maritimt tema på formiddagen: «Tidsriktig» båttur og besøk på sjøfartsmuseet (tilleggskostnad). 
  Alternativt program søndag formiddag: Besøk på mikrobryggeriet Nøgne Ø (gratis omvisning uten 
  servering). 

Overnattingsutgifter betales direkte til bostedet. Overnatting på andre bosteder enn Strand Hotell Fevik bestilles  
og betales individuelt og med forbehold om ledig plass. Begrenset antall deltakere/antall forhåndsbestilte rom på 
løpshotellet. Betingelser: se påmeldingsskjema på grimstadmotoreteraner.com. 

GMV ønsker å arrangere Norgesløpet 2016 med en størst mulig bredde innen den motorhistoriske bevegelsen. I 

henhold til løpets vedtekter vil det derfor bli forhåndsreservert et antall startnummer for utenlandske deltakere. 

Likeledes vil det om mulig bli foretatt en jevn fordeling aldersmessig så alle FIVA-klassene blir best mulig 

representert i løpet. Klubben forbeholder seg retten til å avvise påmeldinger i fall antall påmeldte overstiger 

maksimum kapasitet for sikker og best mulig gjennomføring av Norgesløpet. Dersom totalt antall påmeldinger 

overskrides innen påmeldingsfristen vil deltakere fra LMK-tilhørige klubber få fortrinnsrett til å delta. 

Kort løype for klasse A – C: ca. 50 km 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative innkvarteringssteder i Grimstad/Fevik: 
Scandic Grimstad:   Sentral beliggenhet, og egen innendørs parkering (begrenset antall) 
Grimstad Vertshus:   Rimelig overnatting nær E-18 (kort vei til sentrum) 
Bie Apartment & Feriesenter:  Leiligheter og camping innen gåavstand fra sentrum 
Marivoll Resort:   På en halvøy midt i skjærgården utenfor Grimstad. Hytter og camping 
Moysanden Familiecamping:  5-stjerners campingplass mellom Grimstad og Fevik.  Hytter og camping 

      Se også Visitgrimstad.com for informasjon og alternativerGrGr

 

Hovedsponsor:  

 

 

 

   Vi sees i Grimstad, Sørlandets perle! 

 

Påmeldingsfrist: 1. april 2016  
Påmeldingsskjema og ytterligere informasjon: www.grimstadmotorveteraner.com  

Påmeldinger med nærmere detaljer bekreftes pr. e-post  

Startkontingent: Kr. 400,- pr. kjøretøy 

• Løpsmateriell inkludert 
• Lunsj for sjåfør inkludert 
• Tillegg lunsj under løpet pr. passasjer: kr. 150,- 
• tillegg 3-retters festmiddag lørdag: kr. 495,- eks. drikke 


