
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIMSTAD MOTORVETERANER INVITERER TIL 

TURORIENTERING MED VETERANKJØRETØY! 

- Pandemiversjon av sesongens løp og utflukter 



Orienteringsløperne har «skaulofferen», og GMV inviterer medlemmene til en motorisert 

turorientering        

• Du bestemmer selv når du tar turen og hvem du slår følge med  

• 12 utvalgte destinasjoner kan besøkes i løpet av perioden mellom  

1. mai og 1. september 

Den/de som har besøkt flest steder, konkurrerer om en flott pokal. 

Hvis flere har klart å besøke like mange steder, trekkes det lodd om en vinner. 

Betingelser: 

1) Meld deg på Club Challenge via kisoreng@gmail.com 

2) Legg ut på tur til en eller flere av de 12 oppgitte reisemål. 

Del et eller flere bilder av ditt veterankjøretøy på destinasjonen på Facebooksiden 

https://www.facebook.com/groups/846158752644101  (finn et kjent landemerke som bevis 

på at du har vært der, f.eks. veiskilt med stedsnavn, kjente bygninger etc.). 

Det er også mulig å sende bildene på e-post hvis du ikke ønsker å legge de ut på Facebook 

selv. 

3) Alle innsendte bilder kan bli brukt av klubben på nettsidene grimstadmotorveteraner.com 

evt. Facebook og Instagram (tagg bilder med #gmvclubchallenge  

4) Du bestemmer selv hvilken rekkefølge reisemålene besøkes og det er mulig å besøke flere på 

samme tur. 

5) Konkurransen er kun for medlemmer av Grimstad Motorveteraner, men turene kan selvsagt 

nytes i følge med venner og kjente uten tilknytning til GMV. 

Reisemål/destinasjoner: 

1) Hynnekleiv (rasteplassen ved elva nord for Hynnekleiv) 

2) Brekkestø brygge 

3) Hagefjordbrygga Borøy 

4) Z-Museum Treungen 

5) Gjeving brygge 

6) Høllen brygge, Søgne 

7) Tveide/Birkeland Bygdemuseum Grasham 

8) Evje sentrum 

9) Grovane/Venneslabanen 

10) Boen Gård, Tveit 

11) Kaldvell, Lillesand 

12) Strand Hotel Fevik 

Hold deg oppdatert om gjeldende smittevernregler! 

 

Reiselivsnæringen er spesielt utsatt under pandemien, og vi oppfordrer gjerne deltagerne til å kjøpe 

kaffe, kake, is etc. på et spisested underveis, men niste og termos er selvsagt også et alternativ. 

God tur og god sommer med veterankjøretøyet! 
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