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 sammen med motorsykkelinteresserte, mye
god mat og godt drikke samt være sosial.
Plassen egner seg til arrangementet uansett
vær.

Lokalavdelingen har reservert alle rom på
hotellet og bestilling av rom må gjøres
 sammen med påmelding til Skogsløpet
enten via elektronisk påmeldingsskjema eller
via e-post/ post til Arne Johan Husberg. 
Det vil ikke være mulig å reservere rom
 direkte til hotellet.

Kapasiteten på hotellet er 65 rom 
og fordeler seg på følgende:
28 rom med 2 senger.
32 rom med dobbelseng.
3 store rom med dobbelseng.
2 rom med dobbelseng hvor hund er tillatt.

PRISEN FOR OVERNATTING
Pr. person i dobbelt/twinrom pr. helg,
 fredag til søndag: Kr. 2.290,-
Pr. person i enkeltrom pr. helg, 
fredag til søndag: kr. 2.740,-

Prisen inkluderer som følger:
• Fredag: Kveldens varmrett.
• Lørdag: Frokost 08.00-10.00.
• Lørdag: Bankett – buffet i restauranten.
• Søndag frokost 08.00-10.00.
• Gratis WIFI.
• Badebasseng og badstuer, i åpningstiden
Drikke er ikke inkludert.

På grunn av kapasiteten på hotellet så opp-
fordrer vi de som kan det om å bo sammen
på dobbeltrom. Det vil være mulighet for å
sette opp telt på utsiden av hotellet eller
 parkere bobil. 

Priser for gjester som ønsker å bo enten 
i telt eller bobil er:
• Bobil parkering inkl. strøm 

kr. 350,- pr. døgn. Inkluderer adgang til 
basseng, sauna og dusj. Merk at det er kun
2 plasser med strøm for bobil så her  
gjelder det å bestille tidlig.

• Sove i egen bil pr. person kr. 100,- inkl. 
Bruk av dusj og toaletter. 
Håndkle medfølger.

• Telt pr. person kr. 100,- inkl. Bruk av dusj
og toaletter. Håndkle medfølger.

• Frokost kr. 130,- pr. person pr. dag.
• Bankett lørdag kr. 500,- pr. person
• Varmrett fredag kr. 180,-

MERK.
Det er ikke lov å nyte medbrakt alkohol på
hotellets områder på grunn av kommunale
skjenkebestemmelser. Dette gjelder og for
bobiler som parkeres innfor hotellets om-
råde. 
Informasjonen oppdateres fortløpende og
endelig informasjon vil bli publisert i neste
utgave av Sidevoga og på www.NVMC.no
når påmelding åpner.

NVMC Avd. Sør-Rogaland ønsker alle
 veteranmotorsyklister hjertelig velkommen.

INVITASJON TIL SKOGSLØPET 2020
SIRDAL HØYFJELLSHOTELL,
 FIDJELAND.

NVMC – Avdeling Sør-Rogaland ønsker
deg velkommen til Skogsløpet helga 
26. juni – 28. juni 2020. 

Treffplassen er lagt til Sirdal Høyfjellshotell i
Sirdal kommune. Vi satser på at snille vær-
guder ordner med minst like fint vær som i
fjor så vil lokalavdelingen bidra med et godt
arrangement i spennende omgivelser.

Påmelding blir enten via NVMCs hjemme-
side eller ved å sende påmelding til lokalav-
delingen ved Arne Johan Husberg,
Finnkvalveien 1, 4083 Hundvåg eller 
pr. e-post til arne.husberg@lyse.net

• Påmelding overnatting og mat på Hotellet
lukkes 24. mai 2020 

• Forhåndspåmelding selve Skogsløpet 
lukkes 1. juni 2020.

• De som ønsker å kjøre uten forhånds-
påmelding betaler kontant eller med VIPS
på startstedet.

Faktura for påmelding og
hotell vil bli sendt til den
enkelte deltaker pr. e-post.
Se: http://nvmc.no/ for på-
melding - oppdatert infor-
masjon kommer etter 
15. februar.

For spørsmål pr. telefon kontakt:
Arne Rødeseike tlf. 971 99 151

SELVE SKOGSLØPET 
- LØRDAG 27. JUNI.
Det blir gruppevis intervallstart med tydelig
markering langs løypetrase. Startsted ligger
på ca 600 moh og vendepunkt ligger nede i
Tonstad på ca 50 moh. Lunsj blir servert på
Tonstad. Etter lunsj kjøre vi samme rute til-
bake til startstedet. Løypen går langs
 spennende veier gjennom variert landskap.
Selv om høydeforskjellen er ganske lik som
vi hadde i Skogsløpet 2019 så er den mindre
krevende for både fører og sykkel.

Det vil være tre kunnskapskonkurranser.
Post 1 ved lunch, post 2 ved kaffeservering
på retur fra Tonstad og post 3 ved målgang.
Innlevering av deltakerkort etter avsluttet
post 3.

Premieutdeling vil bli gjennomført under
banketten på hotellet.

Ruten som kjøres er ca. 90 km og går fra
 Sirdal Høyfjellshotell og tur/retur Tonstad,

en fantastisk flott vei, som skapt for motor-
sykkelkjøring og som stort sett følger elva
Sira ned til Tonstad. Tonstad er   kommune-
 s enteret i Sirdal kommune og ligger idyllisk
til ved bredden av Sirdalsvannet. 

Som i fjor så har vi som arrangør av løpet
arbeidet med risikoanalyse og sikkerhet
 relatert til ruten som skal kjøres i  samar -
beidet med statlige og lokale myndigheter
for at vi sammen skal kunne gi våre  del -
takere en trygg og storartet opplevelse i et
område som byr på den vakre  naturen 
vårt land kan oppvise. 

STARTKONTINGENT SKOGSLØPET
• Påmelding før 1. juni 2019, 
kr. 550,- inkl. T-shirt

• Etteranmelding etter 31. mai/kommer på 
dagen, kr 600,-.  T-shirt er ikke inkludert

• Passasjer kr. 200.-

INNKVARTERING SIRDAL
 HØYFJELLSHOTEL
Fra fredag til søndag kan du hygge deg

INVITASJON TIL SKOGSLØPET 2020

SKOGSLØPET         2020

Navn deltaker

Adresse 1

Adresse 2

Postnummer / sted

Telefonnummer

e-postadresse

Fabrikat / type motorsykkel

Reg. Nr.

Navn passasjer

Adresse 1

Adresse 2

Postnummer / sted

Glutenfri mat? Kryss av

Antall Skogsløp deltatt i tidligere år.

Bestilling hotellpakke

Bor sammen med

Ønsker bankett på lørdag?
(Gjelder de som ikke bestiller hotellpakke).

PÅMELDINGSSKJEMA SKOGSLØPET 2020

Ja Nei

Hvis deltaker ønsker å bestille hotell må dette oppgis i bestillingsskjema 
og hvem en eventuelt har avtalt å dele rom med. Ferdig utfylt skjema sendes til:
Arne Johan Husberg, Finnkvalveien 1, 4083 Hundvåg. 
epost: arne.husberg@lyse.net

Løpsdeltakere på tur 
i trygge omgivelser.

Hotellet med treffområdet.

Hyggelig samvær ved hotellet.

"Det handler om å kose seg med gamle doninger!"

På www.nvmc.no sin internettside finner du fanen Skogsløpet.
Her ligger en introvideo til Skogsløpet.
Har du en smart-telefon har den sannsynligvis mulighet for å
lese av denne Qr code. Videoen vil da starte direkte i Youtube.


