RHF veteranbusstreff på Norsk samferdselshistorisk senter 31.mai til 2.juni

Rutebilhistorisk forening – RHF, har siden 1989 arrangert årlig veteranbusstreff rundt
omkring i landet vårt. Det første treffet var i Stryn og i fjor ble treffet gjennomført i
Ulsteinvik. MKRO er medarrangør i samarbeid med Ringerike rutebilhistorisk forening, hvor
medlemmene er ansatte/pensjonister fra Nettbuss Ringerike.
I arrangementskomiteen (MKRO): Stig Atle Pettersen, Kjell Pettersen, Sverre Tovsrud, Olav
V. Simon (RRHF), Asbjørn Paulsen, Ivan Lebonvic og Ole Hugo Emberland.
Kristi himmelfartsdag (torsdag) ankommer de første veteranbussene til senteret, og de fyller
opp plassen frem til fredag kl 1000 for da begynner programmet. Da vi kan forvente at det
kommer 50 til 70 busser så har vi gjort avtale med XPND/Kjetil Tronrud om å bruke
meieriområdet også til arrangementet, for hver buss tar stor plass. Vi har laget en plan for
hvordan vi kan bruke området under arrangementet, se bildet herunder. Da vi forventer at det
blir stor trafikk under arrangementet, så ønsker vi at veteranbiler parkeres på vestsiden av
toget. Andre biler bør parkere på anvist plass på meieriområdet.

NSB har i ettertid varslet at de behøver område 2 til oppbevaring av togsett, så da blir det
ingen bruk av dette området.
Vi trenger hjelp av dere til å gjennomføre arrangementet, så ta gjerne kontakt med en av oss
(se øverst i artikkelen) og meld deg til tjeneste om du har mulighet.
Det blir mange flotte veteranbusser å titte på, og ekstra aktiviteter og spisemuligheter, så kom
og bli med oss så gleder vi oss sammen over flotte veterankjøretøy.

Olav V. Simon

PROGRAM
RHF VETERANBUSSTREFF 2019 RINGERIKE
Torsdag 30.mai
Ankomst, tilbud om betjent og maskinell bussvask (kr.150), ved Nettbuss avd. Ringerike på Kihlemoen
industriområde utenfor Hønefoss. Innsjekking og parkering på anvist sted på utstillingsområde.
Kl. 1200 Sekretariat og utstillingsplassen åpen til kl. 2200. Åpen RHF kafe med tilbud om varm mat.
Fredag 31.mai
Kl. 0800 Tilbud om bussvask frem til kl. 1000
Kl. 0900 Sekretariat og RHF kafe åpner.
Kl. 1100 Åpning av veteranbusstreffet 2018
Kl. 1130 Avreise til Hadeland Glassverk på Jevnaker
Kl. 1400 Aktiviteter og underholdning
Kl. 1600 Landsmøte på Klekken hotell. Buss fra meierigarasjen kl. 1500.
Kl. 1900 Landsmøtemiddag på Klekken hotell. Buss fra meierigarasjen kl. 1830.
Kl. 2200 Utstillingen og RHF kafeen stenger.
Lørdag 1.juni
Kl. 0900 Utstillingsplassen, sekretariat og RHF kafe åpner.
Kl. 1000 Hovedstyret møter lokalavdelingene og grupper i møtesalen.
Kl. 1130 Lokale utflukter.
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Til Oslo Sporveiers lager av klassikere og veteran busser og trikker i Hønefoss.
Se Ringerike, natur og historisk tilbakeblikk.

Kl. 1400 Premieutdeling på hovedplassen.
Kl. 1600 Kortesje. Vi starter der vi står, kjører inn og igjennom Hønefoss, ut i retning Oslo. Kortesjen
kjører til rundkjøring ved Norderhov kirke og returnerer samme rute til utstillingsområdet.
Kl. 1700 Vi har parkert
Kl. 1800 til 2200 diverseaktiviteter
Kl. 2200 Utstillingen og RHF kafeen stenger.

Søndag 2.juni
Hjemreise. RHF og lokale arrangører takker dere alle for deltakelsen, og ønsker dere en god tur hjem.

