
  

 

 

 
GAMMELBILENS VENNER     ROGALAND BILMUSEUM 

 

Kjære Veterankjøretøy entusiaster: 

I år inviterer Gammelbilens Venner til det tradisjonsrike 

Vestlandstreffet  den 10. til 12. august. 

Vi gleder oss til at vi samtidig skal kunne ha offisiell gjenåpning av Rogaland 

Bilmuseum.  Klubben har vært uten egne møtelokaler og museum etter at leieavtalen vi 

hadde ble sagt opp for 3 år siden.  Det siste året har vi inngått en ny avtale om leie, og på 

ny hatt dugnadsinnsats på et intensivt nivå for å ominnrede fjøset til forsøksgården på 

Særheim i Klepp kommune.   

 Vi har lagt løpet til august ettersom de senere år har denne måneden statistisk 

hatt bedre vær enn mai/juni. De fleste har nok lagt bak seg en del andre treff rundt om i 

landet når vi kommer på ettersommeren, og på den måten fått opparbeidet en god 

appetitt på nye opplevelser sammen med venner og kjente i veterankjøretøy miljøet. 

 

Innkvartering for løpsdeltakerne blir på Bryne Kro & Hotell. https://www.bryne-

kro.no/ 

Ved bestilling oppgis deltakelse i Vestlandstreffet 2018 og vi har fått priser på 

henholdsvis: 

 Dobbeltrom kr 900,- pr natt og  Enkeltrom kr 750,- pr natt  

Begge priser er inklusiv frokost. 

 

 Vi ønsker alle hjertelig velkommen, men det vil bli en avgrensning i 

deltakerantallet basert på prinsippet først til «møllen får male». 

 

https://www.bryne-kro.no/
https://www.bryne-kro.no/


1. Deltagere og Kjøretøy 
Alle kjøretøy med to tre eller fire hjul kan delta forutsatt de har fylt 30 år.  Kjøretøyet 

skal være registrert og forsikret. Antall passasjerer er begrenset til det antallet 

kjøretøyet er registrert for. Kjøretøyet skal bære Løpsmerket under hele 

arrangementet. 

Vi oppfordrer alle deltakerne til å stille i tidsriktige antrekk!  

 

2. Klasseinndeling 
Det blir premiering i 5 klasser: 

Biler før 1940 

Biler fra 1940 – 1960 

Biler etter 1960 

Motorsykkel 

Beste Ekvipasje 

 

3. Gjennomføring av arrangementet 
Vestlandstreffet 2018 er tradisjonen tro et turløp med poster underveis.  

Startrekkefølgen bestemmes av komiteen og vil være primært drevet av 

påmeldingsrekkefølgen.  Det gjøres oppmerksom på at det kan bli bevisst overstyring av 

dette av hensyn til gjennomføringen. 

Detaljerte rutebeskrivelser vil bli utlevert før start, det vil være veianvisere i form av 

skilting langs ruten og på de plassene hvor veivalget kan være besværlig eller trafikken 

krever regulering vil det være mannskaper som hjelper til. 

 

 

 

Alle entusiaster, uavhengig av klubbtilhørighet, 

er velkomne til å delta. Vi håper på deltakelse fra 

det ganske land. 

 



4. Program 

Fredag den 10. august klokken 18:00: 

Aften Cruising fra Bryne Kro & Hotell.  Turen inneholder besøk på en av Jærens 

interessante severdigheter og avsluttes med felles bespisning på Vidsyn i 20 etasje i 

JærenForum. http://www.vidsynbryne.no/hjem 

Utsikten fra 20 etasje i 360º omkrets er fabelaktig. Lokalene ligger i gåavstand fra Bryne 

Kro & Hotell.  

Det er egen påmelding for dette arrangementet i påmeldingsskjema. Påmeldingsavgiften 

er inklusiv varmrett og kaffe 

 

Lørdag den 11. august: 

Løpet starter fra Kverneland Bil AS Ford forhandleren på Bryne.  

https://kvernelandbil.no/ Startstedet ligger like over veien fra Bryne Kro & Hotell. 

Frammøte klokken 09:00 

Starten går klokken 10:00 

Ruten er ennå ikke fastlagt, men vi kan love en spennende løype med store variasjoner i 

landskap og topografi.  

Innkomsten er lagt til den offisielle åpningen av Rogaland Bilmuseum på Særheim. 

Dette blir et eget arrangement som alle løpsdeltakerne vil få være med på. 

Løpsavslutning med Classic Middag klokken 19:00 i de stemningsfylte lokalene 

til Rogaland Bilmuseum. Det blir muligheter for kjøp av drikke til maten, og 

Veteranbuss vil transportere gjester fra Bryne Kro & Hotell til Museet på Særheim.  

Tilsvarende er det tilrettelagt transport for returen. Busstransport betales direkte til 

sjåfør. 

 

Søndag den 12. august klokken 10:30 

Vi starter fra Kverneland Bil AS og kjører til Stangeland sitt museum i Vigdelveien.  

For de som skal nordover er dette på veien.  Det er en liten omvei for de som skal 

sørover, men vel verdt omveien for å få med deg et besøk. 

 

Påmeldingsskjema 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHGr-

vS6HX1rBcHXek7xIeWwu2JCTnCzhpzlzlMN0ehDMaw/viewform 

https://kvernelandbil.no/
file:///C:/Users/leif/Documents/Vestlandstreffet%202018/Påmelding%20(002).pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHGr-vS6HX1rBcHXek7xIeWwu2JCTnCzhpzlzlMN0ehDMaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHGr-vS6HX1rBcHXek7xIeWwu2JCTnCzhpzlzlMN0ehDMaw/viewform


Påmeldingskjema til Vestlandstreffet 2018
10. til 12. august 

Arrangør Gammelbilens venner

Navn ………………………………………………………………………………………………………..

Adresse…………………………………………………………………………………………………….

Postnummer/ sted……………………………………………………………………………………

Telefon……………………………………………………………………………………………………..

e-mail……………………………………………………………………………………………………….

Kjøretøy: 

Merke/type………………………………………………………………………………………………

Årsmodell…………………………………………………………………………………………………

Reg nummer…………………………………………………………………………………………….

Spesielle kjennetegn…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Fredag: 

Aftencruising kl 18.00 kr 250.- pr person
antall 

personer kr

Lørdag: 

Startkontingent kjøretøy inkl lunsj fører kr  500.-

Lunsj for passasjerer i bilen kr 150.- pr pers
antall 

personer kr

Classic middag på Særheim kr 300.- pr person
antall 

personer kr

Totalt å betale kr

Påmeldingsfrist 10/5-2018. Startnummer tildeles fortløpende. 

Betaling til konto nr 3207.20.55798 

Påmelding er ikke gyldig før betaling er mottatt

Påmeldingsskjema sendes til: vestlandstreffet2018@gmail.com 
Etteranmeldte belastes med kr 200.- ekstra i startkontingent.

Påmelding kan og sendes pr post til: Elisabeth Michaelsen, Niels Juels gate 22, 4008 Stavanger
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