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B-post

Ønsker du å leie en
veteranbuss?
Ta kontakt med
redaksjonen.

Nr. 28 2010. 9 årgang

august

Bli med RHF avd. Rogaland til
Danmark i oktober i år.
Sjå program side 9-13.

Med veteranbuss til Molde. side 12
Returadresse:
Rutebilhistorisk Forening, Rogaland
Postboks 1079
4391 SANDNES
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NORSK RUTEBILHISTORIE
51 81 16 50
Assistanse: 22 32 17 00

Transporten

Besøksadresse:

Stavanger, Forus

Svanholmen 4
4068 Stavanger

Telefon direkte
51 51 13 73

Leie av veteranbuss?
Telefon:
975 72 666
51 67 38 37

Audhilds Catering
Kongsgt.15 4330 Ålgård
Tlf.51610280 Mob93451994
audhilds.no

Koldbord – Smørbrød – Osteanretning – Spekeanretning
Forside foto:
På tur med Hillevåg Historielag
søndag 20. juni 2010. Her et stopp i
Gloppedalsura. Neste stopp ble
Vegmuseet i Dirdal.
Foto: Øyvind T. Gilja

Ut på tur?
Ring tlf. 51599060
Veolia Transport avd. Tur

Har du boken
Norsk Rutebilhistorie av Gaute Losnegård?
Boken kan bestilles på denne adressen:
Liv Mari Kjerstad
Kjeldehagen 2
4325 Sandnes

Boken koster kr. 350.Porto kr. 140.kommer i tillegg.

epost: livmari@rhf.no

Ønsker du å spare porto kan boken hentes!
2
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Terminliste 2010/2011
19.-22. August
Havnedagene i Haugesund

Redaktør
Øyvind T. Gilja
rutebussen@lyse.net
________________________

3.-5. September
Sirdalsdagane. VeteranRutebilane kjører som i gamle dagar.
Sjå info side 18 og 19.

Styret i RHF avd.
Rogaland:
Leder
Olav Svandal
Mobil : 456 01 573

11. September
Åpen dag hos Veolia på Revheim.
RHF stiller med stand og gamle busser.

Kasserer
John Helge Svandal
Mobil : 456 01 220

7.-10. Oktober
Tur til Danmark med RHF avd. Rogaland
Sjå info inni bladet.
30.-31. Oktober
Hobby og modellmesse i Voll idrettshall.
2.-5. Juni 2011
Det 23. Veteranbusstreff i Drammen.

Sekretær
Audun Rosland
Mobil : 934 53 317
Styremedlem
Liv Mari Kjerstad
Mobil : 481 40 090

august

G

od sommer medlemmer.
Vi har lagt bak oss en positiv vår og en god
sommer i RHF sammenheng. Høle bussen ble ferdig
i god tid før treffet på Fagernes, og her ble den
premiert, se info i bladet. Vi har også vært med på
Havnedagene i Sandnes, vi har vært på tur med
Hillevåg Historielag og Dodgen har kjørt sightseeing i
Haugesund. Østerhus sin buss RE 39141 har vært
med på filminnspilling av filmen Videogutten. En
filmatisering av en kortroman av Tore Renberg. Med
andre ord så har vi vært med på ganske mye i løpet
av dette året 2010. Vi arrangerer tur til Danmark i
oktober. Les tur programmet inni bladet.
Ha en fortsatt god sommer...

Styremedlem
Olav Lande
Mobil : 486 05 025
Varamedlem
Odd Terje Gundersen
Mobil : 404 97 571
Kontortid Biblioteket
på Flotmyr:
Tirsdager kl. 10-15.
Olav Svandal
Gudvin Dueland
Postadresse:
RHF avd. Rogaland
Postboks 1079 Lura
4391 Sandnes
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Nr.28 2010. 9 årgang

E-post

Bankgiro:
3206 05 08185

Øyvind

Takk til Bent Gunnar Mastad som har kommet med
teknisk data på busser jeg har etterlyst info på.
Nye medlemmer siden sist:
2959
2963
2967
2969
2976

Kjetil Ramsdal Fuhr
Harald Olav Habbestad
Tommy Løyche
Jan Søren Øydna
Sola Turbuss

4391
5516
4311
4925
4050

Sandnes
Haugesund
Hommersåk
Kornmo
Sola
3

Lederen har ordet...

Bilder fra farne år...

Hei, jeg er fortsatt på ferie
når dere leser dette bladet.
Kommer tilbake med noen ord
i neste nummer.

Årdalsbuss
Bilete tatt ved handelslaget i Årdal 8. mai 1945. Bussen kjem med tre personar
som hadde gøymt seg i Årdalsheia dei siste krigsmånadene. Det var Mette
Bredahl, Johannes Skår og Rasmus Jonassen. Ved rattet sit Edvard Austigard.
Bussen kom til Årdal eit par år før krigen.
Kilde: Hjelmeland. bilete fra farne år

Hilsen Olav

4
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På tur med Hillevåg Historielag
Søndag 20. juni 2010.

Søndag 20. juni kl.10.00 ble Historielaget
hentet i Hillevåg. Bussen med Svein E.
Stueland bak rattet satte kursen mot
Soma og garasjen til
RHF. avd. Rogaland. Her fikk historielaget
en omvisning samt at de fikk høre om
hvordan vi arbeider på klubb kveldene.
Etter dette gikk ferden videre med kurs
for Grand Hotell i Egersund, der vi hadde
bestilt middag.
Før vi kom så langt kjørte vi med bussen
på gamle veier, Årsvollveien, Heigreveien
og Sveinsvollveien til Voll.
På denne strekningen står fortsatt de
gamle busstopp skiltene, dette var også
en av grunnene til at turen gikk denne
veien. Turen gikk til friluftshuset på Orre,
her ble det tid til kaffe og vaffel. Noen av
passasjerene mimret om sine yngre
dager, da de blant annet satt helt bak i
bussen på den så kalte “klinebenken”.
Andre fortalte om da de tok bussen fra
Nytorget i Stavanger videre til Giljastølen
på skitur om vinteren. Med andre ord så
fikk vi noen gode historier fra en svunnen
tid.

Videre på turen langs Nordsjøveien ble
det nok et stopp, denne gangen på Nærbø
for å sjå på Køhler Paviljongen fra 1860
som er restaurert og som fungere som
selskaab og arrangement lokale i dag.
På vår tur langs riksveg 44, med flott
utsikt til havet,
forbi andre flotte kulturminner ender vi i
Egersund og fikk oss en flott middag på
Grand Hotell. Denne dagen hadde vi
værgudene med oss, blå himmel og sol.
Ferden videre mot Vegmuseet i Dirdal
gikk via Gloppedalsura, her ble det også
tid til en liten rast.
Vel framme på Vegmuseet ble vi ønsket
velkommen av bestyrer Martin Nødland
som viste oss rundt om i lokalet samtidig
som han fortalte om museet og historien
om gjenstandene som var utstilt. Museet
ligger i de gamle lokalene til vegstasjonen
som Statens vegvesen hadde. Her finnes
dusj og toalett for den som måtte trenge
det. Etter en flott omvisning gikk turen
til Bilmuseet på Bråstein. Før vi kom så
langt gikk bussen innom Oltedal og kjørte
ruta som bussen gjorde i gamle dager.
På Bilmuseet ble vi
også ønsket velkommen. Her ble det
servert vafler og kaffe. Her finnes mange
flotte biler fra en svunnen tid. Har du ikke
vært der er det på tide at du gjør det.
Etter besøket her gikk turen om Sandnes
til Hillevåg. Alle fra Historielaget takket
for en fin tur og ønsket at dette måtte
gjentas til neste år.

Forskjellige arrangement

V

i har i sommer vært med på litt
forskjellige arrangementer, der vi
har fått vist frem bussene våre. På
nordsiden av fjorden har vi vært på tur
til Sauda i juni på Vestlandstreffet der vi
hjalp til med å bemanne en post i
rebusløpet. Det var Dodgen som fikk
være med til Sauda. Nedstrandsruta var
en tur i Skjold for å vise seg frem.
Positivt i allefall at vi kommer ut.
Ellers har vi vært med på Åkradagen
der Dodgen kjørte en liten rundtur for
de som ville være med. Det ble et lite
overskudd til oss.
En annen dag som vi fikk med oss var
Bokn dagen. Der var Nedstrandruta ute
og representerte oss.
På sørsiden av fjorden har vi endelig
fått ferdig Høle & Forsand bussen vår,
og den har vært flittig brukt etter
Fagernes.
Den store Havnefesten 11. -12. juni var
den også med på. Fredag 11. juni var
alle beboere på sykehjemmene i

kommunen invitert om bord i gamle
nattruten MS Sandnes. Transporten til
og fra sykehjemmene ble utført av Høle
og Forsand bussen. Den fikk seg en tur
til Egersund på lørdagen 12. juni med
syklister til Nordsjørittet. De skulle ta
seg hjem igjen ved egen motor. Etterpå
samme dag var den med på
Havnedagene i Sandnes der den stod
utstilt på kaien i lag med mange andre
veterankjøretøy. Nattruteskipet MS
Sandnes og MS Riskafjord var også til
stede. Den har også vært ute på et par
oppdrag for privatpersoner som har sett
bussen og gjerne ville bruke den. I
anledning av at Sandnes fyller 150 år i
år så var vi med på en
“teaterforestilling” der publikum ble kjørt
rundt til forskjellige små teaterscener
rundt om i byen, med veteranbusser. Vi
fikk hjelp av Whiten til Stangeland og
Braut, en buss fra Østerhus Bilruter og
selvsagt Høle & Forsand. Denne dagen
var ikke værgudene med oss, det
regnet og blåste om hverandre, men
det stoppet ikke oss. Bussene har jo
vært ute i hardt vær før.
Tekst og foto
Øyvind T. Gilja

Tekst og foto
Øyvind T. Gilja
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INFORMASJON

Somagarasjen

Redaksjonen har fått ny e-post adresse:

rutebussen@lyse.net
rutebussen@rhf.no
rogaland@rhf.no
er ikke lenger i bruk

VIKTIG VIKTIG VIKTIG
RHF avd. Rogaland er nå tilknyttet
Grasrotandelen hos Norsk Tipping.
Husk å tilknytt RHF avd. Rogaland til din
spillekonto når du tipper neste gang.
(gjør det nå med en gang.)
Organisasjonsnr:
979726090
6

Priser for en slik dagstur og som enkeltstående (ikke gruppe) er som følger:
Kr. 320/- t/r for voksne, Kr. 200/- t/r for barn/honnør og Kr. 800.- for familie (2v +2b).
Er det aktuelt med en gruppe og egen veteranbuss, kan vi trolig også få det til. Prisen
blir da Kr. 8.500.- m/buss t/r 40 pass.pl.
*)P.g.a. mangel på oppstillingsplass for bussene, blir det Lørdag og Søndag også
kjørt noe turer oppover til Fidjeland og Ådneram og med retur til Kvæven, også ned til
Svartevatn og Tjørom m/retur.
Her blir det egne “små billettpriser”
Med vennlig hilsen
Rutebilhistorisk Forening
Avd. Rogaland
Svein Emil Stueland

Velkommen om bord!
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Sirdalsdagane 3.-5. September 2010
VeteranRutebilane kjører som i gamle dagar.

Somagarasjen

Rutebiltrafikken fra Stavanger og Sandnes til Øvre Sirdal via Hunnedalen ble i sin tid
kjørt av A/S Høle & Forsand Billag. Senere kom Sirdal og Gyland Bilruter A/S med i en
samkjøring.
Senere stoppet HFB sine ruter på Øvstabø mens SGB fortsatte med rutene om
Hunnedalen i likhet med rutene ned dalen til Tonstad –Gyadalen til Sandnes/
Stavanger.
Nå under Sirdalsdagene vil RHF i Rogaland med L-25627, Sirdal Veteranbussklubb
med
K-11880 samt Sirdal Kommune med K-11877 “Turisten” delta med et historisk
tilbakeblikk med disse vognene og hvordan det var å reise til/fra Sirdalen på 60 og 70
tallet.
Vi har satt opp en “ruteplan” for disse dagene og med håp om at de som synes det er
hyggelig å ta en dagstur med veteranbusstur eller rett og slett telle sauer, -at disse
blir med.

Møt opp og hjelp til.

Fra Stavanger –Sandnes til Øvre Sirdal

Hilsen
Dugnads gjengen.

Fredag 3.

Lørdag 4. og søndag 5. september.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

kl.
kl.
kl.
kl.

12.00
12.30
12.45
13.05
13.25
13.40
14.30
14.35

08.00
08.30
08.45
09.05

kl. 09.25
kl. 10.10
kl. 10.15

Fra Nytorget Rutebilstasjon Stavanger
Fra Rutebilstasjonen i Sandnes
Fra Ålgård (Magneten)
Fra Laftehuset (kjører o/Gamleveien)
Til Byrkjedalstunet
Fra Byrkjedalstunet
Svartevatn
Kvæven *)

Fra Øvre Sirdal til Sandnes/Stavanger.
Fredag 3.

Lørdag 4.

Søndag 5.

kl. 19.30
kl. 21.45

kl. 17.30
kl. 19.45

kl. 16.30
kl. 18.45

Fra Kvæven
Til Stavanger

Husk klubb kveldene hver torsdag
fra kl. 17.30-21.00.
Velkommen skal dere være.

Ta en tur til Sirdals nydelige natur nå i høst. En tur de selv og deres gjester aldri vil
glemme. -Opplev Sirdalsdagane og noen av våre bevarte og restaurerte
veteranrutebiler. Plassbestilling på tlf. 924 12 966, billetter betales v/påstigning.
VeteranRutebilene i Rogaland & Agder
RHF
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Sightseeing i Haugesund
Sommeren 2010

V

i har i samarbeid med Destinasjon
Haugaland og hotellene i
Haugesund fått i stand en liten
rundreise med veteranbuss 6 helger i
sommer. Bussen som brukes til denne
kjøringen er Dodgen til A/L Haugesund
Turistbiler, bussen tilhører i dag TIDE
BUSS Haugesund AS.
Vi er meget takknemlig for at vi kan få
lov til å disponere bussen av Tide Buss
Haugesund.
De som i særlig grad har jobbet med
dette prosjektet er Vigleik Dueland i
Destinasjon Haugaland. Fra RHF har
Olav Svandal og Einar Tollefsen vært
med på store deler av planleggingen.
Det er sikkert noen flere som har vært
med å hjelpe til slik at dette ble noe av,
og de fortjener like mye skryt og ros
som de som er nevnt.
Det er blitt laget til en egen folder med
et utsnitt av kartet over byen, der det er

tegnet inn en rutetrasè med tall
henvisninger til historiske og kjente
plasser i byen. Dette står å lese på
baksiden av kartet så det gjelder å lese
fort slik at du får med deg alt. Det er
lagt inn ca 10 minutters pause på
Haraldshaugen.
Hele turen er beregnet å ta 1 time.
Dessuten er det laget til en egen billett
for turen. Nå som dette skrives har det
vært gjennomført to helger og det har
vært et veldig bra resultat, vi har hatt
med oss 212 passasjerer på tur,
mange på tur i egen by!!!
Turene går på fredager og lørdager fra
uke 28 – 33, vi håper at mange vil
benytte seg av dette tilbudet. På begge
dagene blir det kjørt 4 turer den første
kl 10 00 og den siste kl 16 00.

Redaksjonen gratulerer
Svein E. Stueland og resten av dugnads gjengen
med premieringen av L-25627 på Fagernes.
Bussen fikk tre priser:
Beste nykommer.
Klassevinner 1965-1969.
Publikumsprisen.
(4 busser delte publikumsprisen for 2010)

VELKOMMEN OM BORD

Tekst og foto
Liv Mari Kjerstad

foto: Øyvind T. Gilja
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Hei på dere alle våre gode medlemmer.

S

om dere vet så har vi lagt ned stiftelsen på Evje, dermed måtte også våre
flotte blader ut på tur. Vi som var på Evje for å hente bladene var Odd Terje
Gundersen, Øyvind T. Gilja og Liv Mari Kjerstad.
Vi har fått låne et lokale hos Veolia på Revheim. Vårt håp er at bladene kan få
være der noen år, slik at jeg slipper ny flytting neste år.
Bladene ble hentet på en fin og varm lørdag i juni, og transportert til Stavanger
med en Borgward lastebil, det hadde ikke vært det samme å frakte de med en
nymoderne lastebil.
Mitt håper er at det fremdeles er mange der ute som vil ha et flott blad å lese i,
også de gamle bladene er virkelig verd å lese i.
Kasserer Liv Mari
Håper dere har hatt en flott sommer!

Litt historie på Borgwarden:

L

astebilen er en 1953 modell, kjøpt i 1954 av Charles Gundersen Transport og
Turbuss for kr. 18000.-.
Gikk som leievogn på oppdrag for Stavanger Kommune fram til 1961.
Avregistrert i 1961-63 og ble overtatt av sønnen Odd Terje Gundersen som er
nåværende eier.
Restaurert av Odd Terje i 1968, skiftet da ut alt treverk i førerhus og lakkerte
førerhus.
Motoren ble overhalt i 1994.
Borgwarden har gått 148.000 km.

Bli med på tur til Danmark!
Ut på tur aldri sur!
Bli med RHF avd. Rogaland på tur til Danmark i dagene 7. -10. Okt.
Turen blir som “i gamle dager” god tid, - på de gamle smukke,
danske hovedveiene, via noen små, mellomstore og smukke byer og
selvsagt med vår egen veteranbuss; L-25627. Formålet er en
hyggetur hvor vi også besøker 2 av våre “søster-foreninger”, h.h.v.
Bushistorisk Selskab, - garasjen i Skælskør og Sporveishistorisk
Selskab og deres anlegg: Sporveismuseet i Skjoldnæsholm, - begge
med tilhold på Sjælland. Ellers har vi satt av tid til et besøk på Nyborg
Slott, v/Lillebælt.
Her er vår reiseplan:
1. dag, torsdag den 7. Okt.
Kl. 09.30 Bussavg. Fra Nytorget (Stvgr.) fra Stavanger Byterminal Kl.09.40/korr.
m/Kystbussen fra Stord/Haugesund. –via Rv. 44, fra Sandnes Rutebilst. Kl.10.10,
Ålgård Kl.10.25 -Vi tar en rast på Helleland(Amanda) Kl.11.05 -11.25, Flekkefjord
Rutebilstasjon Kl.12.25 og v/Lyngdal Inn tar vi en pause på ca. 30.min. mellom
13.05-13.35 for litt mat og drikke.
Kl. 14.50 er beregnet ankomst til ColorLine terminalen i Kristiansand, innsjekking
og avgang med Superspeed Kl.16.15 og med en overfart som tar 3t 30 min., skal
det være mulig til både å få seg et godt måltid, samt å handle litt. Ankomst
Hirtshals Kl.19.45 og med noe nødvendig tid for dokumentbehandling, beregnes
bussavg ca. Kl.20.15*
Vi benytter for det meste vei nr. 190, den gamle hovedveien, -til Aalborg og

foto: Øyvind T. Gilja
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beregner ankomst til vårt overnattingsted ca. Kl.21.15/21.30 som for øvrig er
9

Danhostel med beligenhet på Skydebanevej v/Limfjorden.(Danhostel, Aalborg
Vandrerhjem) har i dag mer moderne værelser enn tidligere, m/wc/bad.
*/Påstigning for evt. reisende fra Østlandet med ColorLines båt fra Larvik(ank.
Hhs. Kl.17.30
2. dag, fredag den 8. Okt.
Etter en god natts søvn er det tid for et godt måltid og god tid for “dansk
morgenmad” Bussavg. Er satt til Kl.09.00 og vi finner tilbake til vei nr. 180 som vi
da skal kjøre på et stykke, via Støvring (godt kjent sted for shopping av kjøttvarer i
de tider da handle og weekendturer var populært) og videre mot byen Randers.
Blir det ikke for mange “fotostopp” (noe vi nok tar) – er beregnet passeringstid her
ca. Kl.11.30.
Fra Randers benytter vi vei 511/170 til Skanderborg hvor vi har beregnet ankomst
ca. Kl.12.30 og med 1-en times pause for en god “beinstrekk” - muligheten for
lunsj (eller frokost som det heter på dansk) og en runde i de sentrumsnære
butikkene for litt souvenir, -”Skanderborgminner” - og gjerne noe drivstoff til
bussen.
Ferden går videre mot Odense sentrum og Ring 02 -160 som fører oss via små
landsbyer retning Nyborg og Storebæltsbroen med en lengde på ca. 20 -22 km.
(Holder vi et fornuftig tempo, skal passeringstiden være ca. Kl.16.30
(I det dette sette på papiret, er det ikke avklart hvilket tidspunkt som er mest
passende for et besøk ved garasjeanlegget til Bushistorisk Selskab. (BHS) Vi har
nemlig to alternativ) –Men trolig velger vi å kjøre til Ringsted og innsjekking på vårt
overnattingsted som er Danhostel Ringsted. Når vi kjører “i land” på Sjælland,
velger vi vei 150 via Slagelse og Sorø med en distanse på ca. 60 km. og med
ank. ca. Kl.17.30 –Bussavgang fra Ringsted til BHS/Skælskør blir Kl.18.00,
distansen er ca. 45-50 km. Under besøket i Skælskør, legger vi til rette for å finne
et godt og rimelig sted hvor vi kan spise middag sammen før vi returnerer til

Då Høle og Forsand Billag L-25627
snart var ferdig lakkert i original fargene
fra 1968, var det en selvfølge å feire det
med marsipankake. Da møte var slutt
var det også slutt på kaka. Så dette var
noe medlemmene satte pris på.

Ringsted.
Legg merke til den flotte logoen på
toppen av kaka.
10
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Årsmøte 13 mars 2010
Kl 13.30 på Mariero Stasjon

3. dag, lørdag 9. Okt.
Forhåpentligvis hadde man en trivelig reisedag og et hyggelig besøk hos BHS og
dermed en god natts søvn.
Derfor gjør det god med morgenmat også denne dagen. Deretter sjekker vi ut, får

Det var 16 som møtte frem og deltok på årsmøtet.
!. Valg av ordstyrer: Olav Svandal ble enstemmig valgt.
Valg av referent: Liv Mari Kjerstad ble enstemmig valgt.
2. Underskrive årsmøtereferatet: John Magne Lie
Helga M. Hamre
3. Innkallingen: Godkjent.
4. Årsmeldingen ble opplest av sekretæren og den ble godkjent uten merknader.
5. Regnskapet ble gjennomgått av kassereren og ble godkjent av årsmøtet.
6. Ingen innkomne saker
7. Valg. Olav Svandal ble valgt til leder for 1 nytt år.
Audun Rosland ble valgt til sekretær for 2 år.
Liv Mari Kjerstad ble valgt som styremedlem for 1 år.
Alle valgene ble gjort med akklamasjon.
Møtet slutt kl 14.40
Etter møtet ble det en del diskusjon om aktuelle temaer, så som at vi har fått
tilbud om å kjøpe/selge boka om Randaberg-Tasta Billag, vi syntes ideen var god
men vi har ikke kapital nok til å gå til innkjøp av så mange bøker som de vil at vi
skal kjøpe. Vi må diskutere dette nærmere med tilbyderne.
Dessuten ønsker styret å starte et lotteri til inntekt for foreningen, dette var de
fremmøtte positive til, slik at nå når Rutebussen blir sendt ut rett før eller rett etter
påske vil det være et ark stiftet i midten som er loddboka som vi vil ha tilbake til
styret. Vårt håp er at så mange som mulig vil benytte denne muligheten å støtte
oss.
Vi har fått signaler om at bussen til Jan Østerhus kanskje kan være med til
Fagernes, dette avhenger av om det er noen som kan tenke seg å kjøre den dit.
Vi får se.
Mens vi diskuterte alt dette og en mengde andre ting så hadde vi et lite lynlotteri,
dette innbrakte kr 500 til klubben. Dessuten fikk vi kaffe, bløtkake og “kanel i
svingene” å bite i.

bagasjen i bussen og tar fatt på dagens program. Vi regner jo med at de fleste vil
være med til Skjoldnæsholm men at noen også har et sterkt behov for litt
shopping og ellers ta byen Ringsted på pulsen en Lørdag formiddag. Butikkene,
de åpner alt Kl.09.00 –Skjoldnæsholm: Kl.10.00
Det betyr at vi setter bussavg. Til Kl.09.30 og lar dem som vil til byen få lov til det,
de øvrige reiser til SHS/Skjoldnæsholm hvor vi får en orientering om SHS som
organisasjon og museet, -tar på tur med de kjørende sporvogner og selvsagt
“beskuer” nøye de by –og forstadsvogner som SHS har i drift og gjerne også en
titt innom verkstedsavdelingen hvor de arbeidet med restaurering av sporvogner og
busser . På området er det mulig å få kjøpt noe enkelt å spise samt drikke.
Kl.11.45 tar bussen av sted til Ringsted C. for å hente de “handlende” (Kl.12.00) –
med tur til SHS/Skjoldnæsholm hvor også de kan få et blikk på Danmarks største
samling av sporvogner og busser.
Kl.13.00 blir det bussavg. Og vi kjører på vei 14, 150 mot Storebælt /E-20
På Fyn tar vi av til byen Nyborg og Nyborg Slott (ank. ca. Kl.14.00/14.15 her blir
det omvisning i Danmarks eldste og eneste bevarte kongeslott fra middelalderen.
Avg. ca. Kl.15.30 –ferden går videre via Odense mot Lillebæltsbroen og Jylland.
Her passerer vi steder som Tørring og Nr. Snede før vi avslutter dagens kjøring i
Viborg og v/Golf Hotell, Viborg.
Med tilstrekkelig pauser underveis, beregnes ankomst til hotellet ca. Kl.19.00 –Vi
sjekker inn, ordner oss og går på byen for å spise middag sammen og hygger
oss etter beste evne.

Referent
Liv Mari Kjerstad
14

11

4. dag, søndag 10. Okt.

Evt. bespisning v/Lyngdal Inn (v/avreise Stvgr./Sandnes sjekker vi behovet og

Forhåpentligvis hadde man en hyggelig aften men kom seg til både hotell og

forhåndsbestiller en “enkel sak”. Nødvendig for å få redusere oppholdet)

værelse for en god natt og passelig søvn.

Bespisning ombord på utreisen. Bespisning/lunsj: Skanderborg (Fredag)

Morgen mat skal man ha også i dag, litt tidligere enn de øvrige dager.

Middag fredag kveld (Skælskør, evt. ved forandring i programmet: Ringsted)

Bussavgang blir nok Kl.08.00 og vi kjører på vei nr. 13 frem til motorveipåkjøring

Bespisning/lunsj: Middag lørdag kveld: Viborg. Bespisning om bord på innreisen.

nr. 32 og E-45 til vi har passert Aalborg hvor vi på nytt tar i bruk den gamle

Ellers har vi ikke fått prisen for omvisning v/Nyborg slott, den kan komme i tillegg.

hovedveien, nr. 190 via Brønderslev og Hjørring og med de aller siste kilometerne
til Hirtshals på E-39

Bindene påmelding som skal være bet. og registrert innen 26. Aug. 2010

Med en rast og fylling av drivstoff, beregnes ank. til Hirtshals til Kl. 10.45/11.00.

hvor man oppgir romkategori og evt. hvem man reiser/deler rom med. Fullt navn,

Det blir oppgjør med Told&Skatt, innsjekking og ombordstigning før Superspeeden

kjønn og fødselsår. Det er mulig å tegne Avbestillingsbeskyttelse: -den er frivillig

har avg. Kl.12.15 (Kl.12.45 er det avgang med båt til Larvik, ank. Kl.22.15)

men er god å ha i tilfelle sykdom. Pris kr. 50/- pr. pers. Den gir rett til refusjon v/

Vi har ankomst til Kr.sand Kl.15.30 og med bussavg. når vi er klarert og alle er på

sykdomsfrafall frem til avreise, mot legeattest. Avbestillingsbeskyttelse må

plass, ca. Kl.16.15 og med helt nødvendige stopp underveis, beregnes retur til

tegnes innen 1 –en mnd før avreise. Legeattest må sendes Color Line senest 10

Sandnes/Stavanger ca. Kl. 20.30/21.00 og i god tid for korr. med

–ti dager etter avreise.

EkspressRutebilen til Haugesund og Stord.
Priser:

For ytterliggere informasjon:
Pr. tlf. 924 12 966/Svein Emil Stueland (plass kan også bestilles)

Prisene som her nevnes dekker følgende:

Evt. via e-post: svein.emil.stueland@lyse.net (plass best.)

-All bussreise inkl. bomavgifter i Norge, veiskatt i Danmark.

Det tilrettelegges med priser for reisende som ønsker på og avstigning på bussen

-Båtreise for reisende t/r Kr.sand – Hirtsh. (og omk. for buss t/r v/min 25 pax)

mellom Mandal – Kr.sand, samt evt. reisende som har fremmøte på egenhånd v/

-3 overnattinger, h.h.v. 2 v/Danhostel (Aalborg og Ringsted) og 1 v/Golf Hotell,

Terminalen i Kr.sand. Videre for reisende som tilslutter seg med overfarten

Viborg –alle steder m/morgenmat og i.h.t. den værelseskategori som bestilles.

Larvik – Hirtshals, vil det bli utarbeidet egne priser.

-Omk. v/besøk hos BHS/Skælskør og SHS/Skjoldnæsholm.
Kr. 3.300/- pr. pers. for dem som bestiller enkeltrom.
Kr. 2.600/- pr. pers. for dem som bestiller og får dbl.rom/2-sengsrom.

Velkommen om bord til en hyggetur.
…med hilsen RHF-Rogaland.

Kr. 2.500/- pr. pers. for dem som bestiller og får 3-sengsrom.

1

Kr. 2.400/- pr. pers. for dem som bestiller og får 4-sengsrom
(forbehold om dette også kan arr. På Golf Hotell, Viborg.
Det den reisende selv må bekoste er da følgende:
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