Rally Tyrifjord
Tyrifjord Hotell 23 – 25 September 2022

2022 er intet unntak; det gleder oss å innby alle Healey-venner igjen til tur med
hyggelig samvær og gode samtaler om de flotte turene vi har gjort i år når vi nå er
tilbake til det normale. Værtegn sier at vi får en sommer med vekslende vær, sol og
varme som skal krones med en lang rekke fantastiske <Austin Healey kjøreopplevelser.

Vårt vertskap Laila og George, selv medlemmer av klubben vår, står igjen klar til å ta
imot oss. Tradisjonelt gjør de alltid sitt beste for at vi får en varm velkomst, god
atmosfære, utsøkte menyer og flotte opplevelser under oppholdet vårt på Tyrifjord
Hotell.

Lørdag

I år er det 11. gang vi drar på høsttur til Tyrifjord Hotell og også denne gang med et nytt,
spennende reisemål vi skal besøke på vår biltur lørdag formiddag.
Vi starter kl. 0930 fra hotellet og kjører gjennom Vikersund og ut til RV 280 Krøderveien mot
Sysle, hvor vi ved Circle K stasjonen tar til venstre inn på Sysleveien over på Snarumsveien til vi
når skiltene med avkjøring til Th. Kittelsen Museet og Kobolt Gruvene. Følger så skiltingen via
diverse småveier frem til Gruvetråkka. Men, idet du ankommer parkeringsplassen, kjør langsomt
og forser den gedigne humpen (se bildet under) ytterst forsiktig. Vi får vår egen, anviste
parkering hvor vi stiller opp bilene på rad og står der under hele besøket til museer og kafeen.

Theodor Kittelsen Museet

Theodor Kittelsen-museet er et museum som inneholder en omfattende og allsidig
samling av Theodor Kittelsens verker. Museet ligger ved Koboltgruvene i Modum
kommune, ca. 10 km fra Åmot sentrum og 8 km fra Blaafarveværket. Det har vært
åpent hver sommersesong siden den offisielle åpningen i 1993.

Kobolt Gruvene
Koboltgruvene strekker seg over et tre kilometer langt område i Skuterudåsen. Det var her
koboltmalmen ble funnet i 1772, og dannet selve grunnlaget for Blaafarveværket. Det unike
kulturlandskapet er formet av gruvearbeiderne som for hånd tok ut millioner av tonn med stein
fra fjellet. Området er tilrettelagt og godt tilgjengelig.

Gruvekroa

Etter at vi har besøkt Th. Kittelsen museet og Scheidehuset så er det tid for en liten
kaffestopp på Gruvekroa og menyen finner du avbildet under

Tilbake

Vi kjører tilbake samme vei vi kom ned til Snarumsveien hvor vi tar til høyre mot Sysle. Etter
noen hundre meter er det skiltet til Blaafarveværket til høyre inn på Bøensveien.
Denne veien følger vi helt frem til Sigdalsveien hvor vi tar til venstre forbi Blaafarveværket og
frem til Circle K på Åmot. Her svinger vi til venstre inn på Eikerveien over på Heggenveien fram
til Tyrifjord Hotell.

Helt etter tradisjonen møtes vi igjen kl. 14oo i «vårt eget» AHCN lokale hvor vi blir
servert et glass av hotellets Pimms #1 som aperitiff og «Tyrifjord- pølser».
Vi koser oss og nyter dette en stund mens vi gjøre vi klart for vårt tradisjonelle
«Rockerbox» klubbmesterskap. (se mer om Rockerbox og regler på AHCN hjemmeside).
Klubbmesterskapet på Tyrifjord Hotell er årets «store» happening. Bilene er laget med
stor kløkt og oppfinnsomhet. Hvert løp oser av heftig energi og enorm konsentrasjon
ispedd et fantastisk konkurranseinstinkt! Det gir stor «status» å vinne et AHCN

«Rockerbox» klubbmesterskap, derfor «må du bare» stille med egen «rockerboxdoning»!
Men får du det ikke til i år heller så finnes det lånebiler slik at alle som ønsker å
konkurrere om jubileumstrofeene får være med. Påmelding kr.100,- pr deltaker.

Opphold - priser
Austin Healey Club pris for lørdag 24 til søndag 25 September:
Kr. 1.695,- pr. person i dobbeltrom
Kr. 1.810,- i enkeltrom
Prisen inkluderer «Tyrifjord pølser» og Pimms #1 aperitiff, et glass musserende vin før
middagen, 5 retters festmeny basert på lokale råvarer, kaffe og te, eget lokale til middagen, og
frokostbuffe.
Detaljer om 5-retters festmeny;
Forrett: Fjellørret, Hovedrett: Langtidsbakt elg, Hvilerett. Hylleblomstsorbet Dessert: Tilslørte plommer
anno 2022, Oster fra Eiker gårdsysteri.
Oppholdet betales av den enkelte ved avreise.
Klubben har reservert 35 rom så meld deg på tidlig!.
Tilbud til de som ønsker å reise opp fredag 23 September:
Kr 1.195,- pr. person i dobbeltrom
Kr 1.295,- i enkeltrom
Prisen inkluderer Tapasbuffet med kaffe og te, overnatting og frokostbuffe.

Meny

Hotellets «AHCN» kjøkkensjef Tor Øyvind Rudstaden vil sette opp flotte menyer for fredag og
lørdag i hotellets restaurant.

Drikke

Drikke før, under og etter maten kommer i tillegg. Georges forslag til vinpakker som passer til
menyene både fredag og lørdag vil bli oversendt dere for bestilling i god tid før ankomst.
Påmelding til Tron Ellefsen, tronellefsen@gmail.com eller mobil +47 90192320,
senest 1. August 2022 (Vår frist for å sikre de reserverte hotellrom!).

Vi møtes på Tyrifjord!

