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Norwegian Sports Car Rally blir arrangert for 20. 
gang i 2013, og det er ekstra hyggelig for oss å 
invitere deg til å bli med på denne turen! 

NSCR er et arrangement med tradisjoner og høy kvalitet, og 
værstatistikk viser at 2. helg i juni er et gunstig tidspunkt.
I 19 år har vi hatt fine turer, og sett mange vakre steder. Den 
10. turen gikk fra Geilo til Balestrand, gjennom noe av den 
flotteste naturen vi har i Norge. Flere trofaste turdeltakere 
har sagt at et gjensyn med både Dr. Holms Hotel på Geilo, 

og Kviknes Hotel i Balestrand absolutt står på ønskelisten 
– og et besøk hvert 10. år er vel ikke for ofte? Det blir rikelig 
med naturopplevelser, fjell og fjord, flotte spektakulære veier, 
vi bor på to av «De historiske hotel» som er en opplevelse i 
seg selv, og hyggelig, sosialt samvær er vi alle med på å skape.

DaG 1 – toRSDaG 6. juNi
Er fremmøtedag, og deltakerne sjekker inn på hotellet etterhvert som 
de kommer. Startnummer, deltakerliste og annen informasjon deles 
ut ved innsjekkingen. Det er plass til de aller fleste bilene i hotellets 
garasjeanlegg.

Felles middagsbuffé kl. 20.00. Deretter møtes i vi i hotellets ple-
numssal  kl. 22.00 for informasjon om turen, utdeling av  deltakergave, 
og vi får se film fra NSCR 2012. 
 
Det utdeles detaljerte kjørebeskrivelser for alle dagene.

Kjørelengder til Geilo fra:

Kristiansand 423 km
Stavanger  355 km
Oslo                    242 km
Haugesund        293 km
Bergen               243 km

Vi møtes på Dr. Holms Hotel på Geilo! Foto: Terje Bjørnsen



DaG 2 – FReDaG 7. juNi  
kjører vi RV7 over Hardangervidda – som er nasjonal turistvei fra 
Haugastøl til Eidfjord. Hardangervidda er det største høyfjellsplatået i 
Nord-Europa, og det er Norges største nasjonalpark med den største 
villreinstammen i Europa. Vi anbefaler stans ved Vøringfossen, som 
har et fritt fall på 145 meter. 
     Turen ned Måbødalen til Eidfjord er fremdeles en opplevelse, selv 
om store deler av veien nå går i tuneller. Stans, og se på deler av den 
gamle veien!  
     Fra fergen til Bruravik kjører vi via Ulvik, og på veien videre unngår 
vi en over 4 kilometer lang tunnel, og får med oss et stykke av den 
gamle fantastiske veien som fører oss forbi Skjervefossen. 
Fra Voss går turen over det vakre Vikafjell-platået med flotte utsikts-
punkt. Vi kommer til Vik/Viksøyri. Vik er kjent for gammelost, og den 
22 meter høye skulpturen av sagafiguren «Fridtjof den Frøkne». Den 
er gitt av keiser Wilhelm II, og står på Vangsnes. Ca. 12 kilometer før 
Vangsnes kan vi anbefale en stopp for å se Hoppestad Stavkirke fra år 
1150.

Felles middagsbuffé kl. 20.00.
Kjørelengde Geilo – Balestrand 233 kilometer

DaG 3 – løRDaG 8. juNi
anbefaler vi å kjøre nasjonal turistvei – RV13 opp til Gaularfjellet. Nok 
en spektakulær vei som du kan kjøre så langt du ønsker, før du snur og 
kjører tilbake til Balestrand. Vi foreslår å snu ved Likholefossen, og da 
er det 104 kilometer tur-retur Balestrand.

To retters lunsj kl. 14.00 på hotellet – alternativt medbrakt lunsjpakke 
på turen. Resten av dagen kan du benytte til en «kulturvandring» i 
Balestrand, til hvile, og til sosialt samvær.

Felles tre-retters middag med noen overraskelser kl. 19.00.

DaG 4 – SøNDaG 9. juNi
er det tid for hjemreise, og for de som skal til Oslo-området foreslår vi 
å kjøre over Fagernes. Det er gjort avtale med Quality Hotel & Resort 
på Fagernes som har gitt oss en gunstig pris for de som ønsker å over-
natte på veien hjem. Kryss av i påmeldingsskjemaet. 

turens totale kjørelengde med retur over Fagernes er ca. 
982 kilometer

Dr. Holms Hotel, Geilo                                                      
Pris pr. person i dobbeltrom     kr. 1.220,-                             
Pris pr. person i enkeltrom       kr. 1470,-                             
Kviknes Hotel, Balestrand                                                
Pris pr. person i dobbeltrom     kr. 1.265,-                            
Pris pr. person i enkeltrom       kr. 1.595,-                            
2-retters lunsj på Kviknes Hotel lørdag kr. 275,- pr. 
person/lunsjpakke kr. 105,- pr. person 
Quality Hotel & Resort, Fagernes
Pris pr. person i dobbeltrom   kr. 715,-
Pris pr. person i enkeltrom     kr. 945
Prisene er inklusive frokost og middag

Påmeldingsskjema følger vedlagt. Det kan også fylles ut og sendes inn på klubbens hjemmeside www.nmgk.no, eller du kan få det fra Tove 
Rygh Johansen: tove-jo5@lifi.no og sende det inn som vedlegg til epost til Tove. God tur og kjør pent!                                               

Med vennlig hilsen                                                                                                          
Norwegian Sports Car Rally

Fra veien opp til Gaularfjellet. Foto: Terje Alm

Vøringfossen.

St. Olafs Kirke kan du se på kulturvandring i Balestrand.



MAGNETIZER MILJØMAGNETER

• REDUSERER UTSLIPP MED OVER 50%

• 5 – 6% EFFEKTØKNING

• 8 – 10% DRIVSTOFFBESPARENDE

ØVRE EIKERVEI 75 : TLF. 32 21 81 81 : LIER.TRAKTOR@C2I.NET
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Autorisert bilverksted. 
Spesialist på gamle biler. 

*Verksted
*Service

sponser skilandslaget

Takes you to 
unforgettable 

places!

Rallying since 1993

En helt spesiell og gunstig avtale for deg som LMK-medlem 

Ordningen er beregnet for entusiaster som har som formål å bevare 
kjøretøy for ettertiden, og er skreddersydd for ALLE typer kjøretøy 
som er 30 år eller eldre. 
Du kan også få spesielle løsninger for ombygde/modifiserte 
kjøretøy, samt “blivende klassiker”. Selvfølgelig får du også et godt 
tilbud på ALLE dine øvrige private forsikringer om du ønsker det! 
LMK Forsikring gir deg 15% totalkunderabatt.

 67 20 60 30  | SMS ”TILBUD LMK” til 2440
lmk@watercircles.no | www.watercircles.no/lmk


