
Sjøormløpet 2016
Vest-Telemark Motorhistoriske Klubb 

Seljord - Laurdag 25. juni 2016 kl 10:00

Kulturhistoriske kjøretøy 
i kulturhistorisk landskap

VTMK ynskjer velkomen til
Sjøormløpet 2016

www.vtmk.net

Overnatting
Morgedal Hotell     tlf: 35 06 89 00 www.morgedal.no
Quality Straand Hotell, Vrådal tlf: 35 06 90 00  www.straand.no
Seljord Hotell          tlf: 35 06 40 00 www.seljordhotel.no

Kontakt Møtestad Seljord på tlf: 35 05 04 00 eller www.seljordportalen.no
for andre overnattingstilbod. Det er mange fine campingplassar i området.

Påmelding   
Påmelding kan gjerast ved å sende startkontingenten til 
Vest-Telemark Motorhistoriske Klubb konto nr. 2711.07.14802. 
Husk å oppgje namn, adresse, reg. nr, Bil/mc merke, type og 
årsmodell. Ein kan også finne innbetalingsgiroen på
http:www.vtmk.net om denne ikkje ligg vedlagd i denne folderen.

Påmeldingsfrist: 13. Juni 2016
Startkontingent Bil/MC:  kr 400,-

Informasjon
Bjørn Arild Hagen Tlf: 906 47 677 e.kl 17.00 – barihage@online.no
Eivind Torsdalen Tlf: 918 96 134 e.kl 17.00  – eitorsda@online.no

www.vtmk.net

Straand Hotel Festmiddag og premieutdeling
blir iår på Straand hotell i Vrådal



Årets Sjøormløp
Vest-Telemark Motorhistoriske Klubb inviterer til den 33. utgava av det tradisjonsrike Sjøormløpet 
lørdag 25. juni 2016 med start fra Dyrskuplassen i Seljord. Starten tar til fra klokka 10:00. Målgang 
blir i år i Vrådal. Se siste side for påmeldingsinformasjon 

Arrangøren oppmodar om at så mange som råd finn fram tidsriktige antrekk til sine kjøretøy då 
dette dannar ein fin ramme rundt det heile, både for deltakarar og publikum. Det vankar premie for 
dei med det mest tidsriktige antrekket. Det vert premiert i to klassar, motorsykkel og bil. Premien 
for dei beste er ein rosemåla bolle. Alle som gjennomfører løpet får deltakarbevis i form av tresnitt. 
Laurdag kveld vert det halde festmiddag med premieutdeling på Straand Hotell i Vrådal. 

Vi er så heldige å ha eit av landets beste arrangementsarenaer, Dyrskuplassen til disposisjon for 
start, noko som gjer oss i stand til å tilby fasilitetar som god og romsleg parkering/oppstilling, 
toalett og kiosk. 

Denne innbydinga vert sendt til tidlegare deltakarar og til klubber tilknytt LMK. Løpet vert og 
annonsert i veterantidskrift og lokalpresse. Program og informasjon om Sjøormløpet og klubben er 
lagt ut på vår heimeside http://www.vtmk.net  samt på VTMK sin Facebook side. Der kan ein og 
finne innbetalingsgiro for påmelding samt resultatlista. 

Alle som har registrera kjøretøy eldre enn 30 år er velkomne til å delta. 

Løypetrasé
Løypa i år blir:
Start fra Dyrskuplassen i Seljord, fylgjer E134 til Brunkeberg.  Deretter Rv. 41 forbi  Kviteseid 
sentrum og videre retning Vrådal. Tar til venstre ved Kviteseid bygdetun på Fv 304 til Fjågesund, 
videre på Fv 304 over Fjågesundhei til Grova. Tar til høyre på Fv 38 til Steane. Tar til høyre på  
Rv 41 retning Vrådal. Målgang er i Vrådal. Som vanlig blir det poster med praktiske og teoretiske 
oppgaver undervegs. Løypa er ca. 70 km lang.

Vel møtt i Seljord 25. juni 

Hilsen løpskomitéen


