RHF Østfold
Kjære medlem av RHF Østfold
Det er nå to år siden avdelingen ble startet, og vi er nå blitt 65 medlemmer som hører til Østfold-avdelingen.
Vi har gjennomført et vellykket kjempearrangement, det 18. veteranbusstreff ble arrangert i Halden i mai med
rekorddeltakelse. Hele 77 busser møtte. Arrangementet ga oss et hyggelig overskudd, en del finregning
gjenstår før vi kan gi noe endelig tall.
Vi bruker en liten del av overskuddet til å sende ut dette august-brevet. Brev er kostbart, og pengene kan
brukes bedre for våre medlemmer på andre måter. I fremtiden ønsker vi å bruke SMS eller e-mail. Derfor
hadde vi satt svært stor pris på om du kunne sende ditt mobilnummer eller e-postadresse til Tore
Wiik, tlf 970 40 639 eller tore@rhf.no.

Høstaktiviteter
En del medlemmer har etterlyst flere medlemsaktiviteter. I samarbeid med veteranbussgruppa Nettbuss
Østfold inviterer vi våre medlemmer med på følgende:
Arrangement 1: 26.8.06 Bussens dag i Oslo
Lokaltrafikkhistorisk forening arrangerer "Bussens dag" lørdag 26. august. Hensikten er å samle
bussinteresserte i det sentrale østlandsområdet og å vise publikum noe av alt det flotte som finnes av bevart
veteranbussmateriell i det sentrale østlandsområdet.
Vi vil konsentrere arrangementet i området rundt Sporveismuseet på Majorstua. Det vil både være en
stasjonær bussutstilling og mulighet for kjøring med veteranbusser. I tillegg til busser fra Lokaltrafikkhistorisk
forening er også busser fra andre veteranbussmiljøer i Akershus, Drammen og Østfold innbudt til å være
med. Arrangementet finner sted mellom kl. 10.00 og 16.00.
Dersom interessen er stor, kjører vi inn med en veteranbuss fra Sarpsborg kl 8:30. Meld deg på til Tore Wiik,
tlf 970 40 639 eller tore@rhf.no.
Arrangement 2: 8.10.06 Tur til RHFs museum i Evje i Setesdal
Evje er åsted for neste års veteranbusstreff. Der har også RHF sitt hovedarkiv og museum. Vi tar en tidlig
åstedsbefaring og reiser lørdag 8.10 med retur dagen etter. Kjøretøy ikke avklart ennå. Meld din interesse til
Tore Wiik, tlf 970 40 639 eller tore@rhf.no.
Arrangement 3: 8.9.06 Tunga Rallyt:
Årets tur til Sødertalje går av stabelen den 8/9 til 10/9-2006. Det blir avreise fra Sarpsborg kl:10:00 med B5468, en 1966 modell Scania B 56 via Mysen og til Uppsala. I Karlstad møter vi folkene fra Mjøsregionen
som vi pleier å reise sammen med. Vi kjører så til Uppsala hvor vi overnatter på hotell, og er uthvilte til
Tunga Rallyt på lørdag. Rallyet vil i år bli kjørt fra Uppsala til Sødertalje med start kl:09:00. Det er ankomst
på Scaniafabrikken og Scaniamuseet er åpent. Etter løpet setter vi kursen mot Eskilstuna hvor vi overnatter
på Bolinder-Munktells hotell. På søndag etter frokost reiser vi videre vestover og er hjemme en gang på
kvelden.
Priser for hotellrom ligger på ca:300-350 sek pr. person i dobbeltrom.
Påmelding til Per Ivar Berntsen tlf:41433413 før 1/9-2006
Arrangement 4: 9.11.06: Tur til Herning-markedet
Herning-markedet er et stort årlig delemarked og samlingsbuss for motorinteresserte i Skandinavia.
Tradisjonen tro arrangerer vi tur med båt fra Oslo og turbuss. Vi reiser torsdag 9.11.06 og er tilbake søndag
12.11.
Påmelding og spørsmål til Mikkel Olseng, tlf. 926 00 930
Du kan også følge arrangementene og informasjon om lokalavdelingen vår om du går inn på
www.rhf.no/lokalavdelingene og velger Østfold.
Moss, 18.8.06
Tore Wiik
Sekretær RHF Østfold

