
SNEGLEFARTEN 2011 
 
I 2009 arrangerte vi det første løpet i Norden for de aller eldste og motorsvake 
kjøretøyene.  Dette løpet var forsøkt tilpasset disse kjøretøyene og med nok tid for 
deltakerne til å snakke og være sammen.  Vi følte at løpet var en suksess, og vi vil gjerne 
gjenta arrangementet i 2011, denne gangen i Sverige.  Navnet blir det samme, for dette er 
ikke et arrangement i regi av noen klubb,  men av oss som inviterer nettopp deg til å 
delta! 
 
Vi inviterer deg og ditt kjøretøy til Ljungbyhed 17-19. juni 2011.  Dette er i Skåne, ca 
50-60 km fra Malmø og ca 500 km fra Oslo.  Det skulle passe bra for deltakere fra 
Danmark, Sverige og Norge, og vi håper kanskje å få med noen fra England og 
Tyskland.  Men plassen er begrenset til 20 deltakere, slik at det er fint med rask 
tilbakemelding til en av oss! 
 

Vi møtes fredag 17. juni om kvelden på Ljungbyhed park (tidligere 
Krigsflygskolan).  Vi spaserer til en nærliggende restaurant for aftensmat. 
 
Lørdag 18. juni kjører vi på flate og hyggelige veier.  Det er lagt opp til 50 km 
med kjøring, hovedsakelig på asfaltvei.  Lunsj vil bli i det fri.  Om kvelden 
besøker vi samme restaurant som dagen før. 
 
Søndag19. juni kjører vi en kort tur på 20 km og avslutter med lunsj på Spångens 
Gästgivaregård. 

 
Overnatting på Ljungbyhed Park Hotell koster S.kr. 775 pr. natt for dobbeltrom inkl. 
frokost/ morgenmat.  Deltakerne betaler middag og lunsj søndag direkte til spisestedet. 
 
Startkontingent er satt til S.kr. 400 (betales ved fremmøte) som dekker våre utgifter til 
porto, beskrivelser osv. og lunsj for to personer lørdag. 
 
Vi håper dere støtter opp om dette arrangementet som vi tror passer nettopp for oss som 
ønsker å ta vare på noen av de viktigste kjøretøyene fra motorhistoriens barndom, og 
som ønsker å la kjøretøyenes ytelser bestemme farten.  Vi gleder oss til å høre fra dere! 
 
Opplysninger/påmelding: 
trygve.krogsaeter@vikenfiber.no 
Tlf.: +47-22 50 38 94 / 95 74 70 72  
 
Åke Lindell 
rove@telia.com 
Tlf.:+46-42 720 98 / 70 58 563 69 
 

 
 

Deltakerkategorier* 
 

Alle kjøretøyer t.o.m. 1905 
 

1-2 sylindrede biler t.o.m. 1914 
 

Firesylindrede biler maks 1 liter t.o.m. 1914 
 

Elektriske biler t.o.m. 1914 
 

Motorsykler t.o.m. 1910 
 

Vi ber om at dere melder fra snarest mulig, og ikke senere enn 1. mars 2011.  Husk, vi har 
begrenset med rom. 

 
Med hilsen 

Trygve Krogsæter             Åke Lindell 
 

* Arrangøren kan fravike de ovennevnte kriterier.   


