ressurser omskapes til
energi. Her kan du se Norges
eldste fungerende turbin, du
kan ta på en stor dampmaskin eller finne ut hvordan
man skar tømmer i gamle
dager før datamaskinene tok
ansvaret.
Ved innkomst på Skiringssal
serveres det kaffe, te, kake
og frukt fra 16.00 til 17.00.
Premieutdeling ca. klokken
17.00.
STARTKONTINGENT
SKOGSLØPET
•Påmelding før 1. juni: 450,•Etteranmeldte etter
1. juni/kommer på
dagen: 550,(kun kontant betaling)
•Passasjer: 200,-

Skogsløpet 2017

i Vestfold!

INNKVARTERING SKIRINGSSAL FOLKEHØYSKOLE
Fra fredag til søndag kan du
hygge deg sammen med
andre motorsykkelinteresserte, nyte god mat og godt
drikke – og være sosial.
Plassen egner seg til
arrangement uansett vær.
Skiringssal har nært 100
sengeplasser på dobbeltrom.
Vi har forhandlet gode
pakkepriser, og anbefaler
deltagere å benytte seg av
dette. For best mulig utnyttelse av overnattingskapasiteten legges det opp
til bruk av dobbeltrom.

NVMC - avdeling Vestfold, ønsker
deg velkommen til Skogsløpet
helga 30. juni til 2. juli 2017.
Treffplassen er Skiringssal folkehøyskole ca. 2 kilometer utenfor
Sandefjord sentrum.
Kjør RV 305 fra E-18 mot
Sandefjord sentrum og følg skilting
Skiringssalveien/Skiringssal folkehøyskole første til høyre etter
passering under jernbanen.
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ALLE TYPER PÅMELDING GÅR VIA
NVMC – AVDELING VESTFOLD!
•Påmelding overnatting Skiringssal og
middag fredag/lørdag lukkes
1. mai 2017
•Forhåndspåmelding selve Skogsløpet
lukkes 1. juni 2017.
•De som ønsker å kjøre uten forhåndspåmelding, betaler kontant på
startstedet.
Se: http://nvmc.no/ for påmelding
etter 1. februar.

SELVE SKOGSLØPET
Lørdag 1. juli kjøres Skogsløpet på flotte
motorsykkelveier. Underveis passerer du
åkrer som gror, husdyr som beiter,
skogen som brer seg og elvene som
renner mot sjøen. Vi har funnet
spennende kjøreruter med god asfalt og
lite trafikk. Intervallstart og kjøring etter
internasjonale tegn.
Det er planlagt tre løypealternativer:
•Normal løype på 111 kilometer
•Kort løype på 88 kilometer
•Tilpasset løype for de aller eldste
på 39 kilometer*

* Etter avtale, sykler fra før 1. verdenskrig, transporteres til Bakke Mølle,
kjører selv kort rute i retur.
Det vil være tre kunnskapsposter:
Post 1 ved start, post 2 til lunsj og post
3 ved målgang. Innlevering av deltagerkort etter avsluttet post 3.
Lunsj er på Bakke Mølle rett nord for
Revetal i Re kommune. Her serveres god
mat og gode opplevelser! Primus motor
Øyvind Skjeggerød er for mange kjent for
veteranbiler, smiing, møller, teknikk,
energi eller lure løsninger. Bakke Mølle
er et energihistorisk senter der natur-

Det serveres middag
m/dessert og kaffe fredag ca. klokken
19.00. Det arbeides med eget motorsykkelrelatert foredrag fredag kveld.
Overnatting fredag til søndag inkl
sengetøy/håndklær + middag begge
dager + frokost begge dager:
•Dobbeltrom: 1.220,- per person.
•Enkeltrom: 1.670,- per person.

Nettside:
https://www.vfk.no/skiringssal-fhs/
BOBIL OG TELT
For de som ønsker å bo i telt eller i
bobil er det gjort egen avtale med
Sandefjord MC-klubb som ligger 3
kilometer unna treffplassen. Det
organiseres kjøring for de som har
behov for det til og fra på kveldstid.
Plassering etter anvisning (bobil på
grus/telt på gress).
•Bobil/telt: 300,- per bobil/telt
for helga.
FESTMIDDAG
Vi inviterer til festmiddag lørdag
klokken 18.00.
Denne er i pakkeprisen for de som har
benyttet seg av dette. De som ønsker å
være med på middag før de vender
nesen hjem kan fint være med på dette!
Pris for enkelt middag er 290,- per
person.
ALL PÅMELDING SOM ANGÅS
SKIRINGSSAL MÅ VÆRE INNE FØR
1. MAI 2017!!
Påmelding: se egen digital løsning
(http://nvmc.no/). Ønskes andre
kombinasjoner enn det som er listet i
påmeldingsmodulen, tar du direkte
kontakt.
LØPSLEDELSEN
Eventuelle spørsmål rettes på
kveldstid til:
•Hans Torvald Haugo (906 36 826)
•Gunnar Hop (909 68 077)
•e-post: skogslopet@nvmc.no
Har du spesielle behov mht spesielle
dietter/matintoleranse, ta kontakt
direkte i god tid (senest 14 dager før).
MERK:
Det er ikke lov å nyte medbrakt alkohol
på skolens område i henhold til
kommunale skjenkebestemmelser.
Overtredelse kan medføre bortvisning
fra plassen. Treffplassen har bar med
servering av øl og vin som selges
kontant.

Overnatting en natt inkl sengetøy/håndklær + middag + frokost:
•Dobbeltrom: 745,- per person
•Enkeltrom: 1.020,- per person
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