
Hei, 
 
Lokalavdeling Oslo & Akershus av NVAK inviterer alle til kjøretur lørdag 10. juni 2017. 
 
Turen skal starte fra bensinstasjonen på Ramstadsletta v/E18 og vi skal kjøre til Larvik for å besøke og grille hos 
Arne I. Bjerknes. 
Arne har adresssen Kjoseveien 770, 3268 Larvik. 
 
Hver tar med seg grillmat, drikke og bestikk. 
Border, stoler, papptallerken, pappkrus, kaffe behøver dere ikke ta med. 
 
Vi ønsker at dere gir oss en tilbakemelding på hvilket samlingssted dere møter opp, slik at vi slipper å vente på 
noen som ikke kommer.  
I tillegg ønsker vi også tilbakemelding på hvor mange som kommer. Dette på grunn av innkjøp. 
Tilbakemelding kan gjøres enten på mai til khallb@broadpark.no  
eller til kontakttelefon for kjøreturen på 936 61 724. 
 
Kjøreturen skal innom Horten og de som bor i Østfold har da mulighet til å ta ferja over eller kan kjøre Oslofjord 
tunellen og møtes på Lierkroa i Drammen.  
 
Denne invitasjonen går kun ut til de vi har mail adresse til.  
Er det noen du vet om som ikke får denne mailen, hadde det vært fint om du kunne si fra om denne kjøreturen. 
 
 
Kjøreruta er nå kjørt opp og den har følgende samlingssteder og tider. 
Vi møtes på Esso stasjonen på Ramstadsletta ved E18 for avreise senest kl. 09:30. 

 
 
Kjøreturen starter med at vi kjører til Holmen hvor vi tar av og sier farvel til E18. 
Kjøreturen har følgende strekninger. 

Lierkroa – Sande avreise kl. 10:10 
Møtes på parkeringsplassen utenfor Lierkroa. 

  
 
Sande – Horten avreise kl. 11:15 
Møtes på parkeringsplassen ved bensinstasjonen og kroa. 

 
 



Horten – Tønsberg avreise kl. 11:55 
Møtes ved parkeringsplassen nederst i bildet til høyre for utkjøringen etter porten fra Bastø ferja. 

 
Tønsberg – Sandefjord avreise kl. 12:30 
Møtes på parkeringsplassen utenfor Rema 1000 

 
 
Sandefjord – Larvik avreise kl. 13:10 
Møtes på parkeringsplassen på andre siden for Scandic Park hotell. 

 

 
Mvh. 
 
Kjell Hallberg 
Jan Arvid Wisløff 
Egel Holmquist 
 


