
   Fransk Bildag 2006   
 

 
Vi har kommet litt videre i planlegningen, og tidsplan for Fransk Bildag ser nå slik ut: 
 
Arrangemanget vil finne sted på Blaafarveværkets ved Åmot / Modum i Buskerud 
søndag 11 juni 2006.  
 

• De som ønsker det kan begynne dagen med et turløp som starter kl 1100. Det 
er i så fall oppmøte senest kl 1100 på den nedre parkeringen på 
Blaafarveværket. (anvisning på stedet). Man får da utdelt et startnummer og et 
løypekart. Løypen er en drøy mil (11-12 km) og går på lite trafikkerte veier. 
Det blir en post midt i løpet der man får utdelt et spørsmålskjema. Skjemaet 
tas med videre og skal være levert i Speakerteltet senest kl. 1330. 

• Dersom man ikke ønsker å være med på turløpet er det oppmøte kl 1200, også 
dette på nedre parkeringsplass på Blaafarveværket (anvisning på stedet). 

• Det blir nå anledning til å gå rundt å beskue andre franske vidunder helt frem 
til kl. 1500 

• Kl 1500 er det trekning av beste bil i de forskjellige kategoriene (Citroen, 
Renault, Peugeot og Andre merker, samt vinner av turløpet) med påfølgende 
premieutdeling. Dette markerer slutten av Fransk Bildag for i år. 

 
Se også www.norskpeugeotklubb.org i dagene før arrangemanget for løypekart og 
annet som kan lastes ned i forkant. 
 

   
 

Vi håper på en fin dag, og ønsker alle velkommen. 
Mvh Norsk Peugeotklubb 



 
Veibeskrivelse for turløp 

 
Fra Blaafarveværket ut på hovedveien tar du til høyre oppover bakken. 

Så til høyre igjen på toppen av bakken mot Koboltgruvene over trebro (med fossen på 
høyre side). Etter ca. 3 km er den første og eneste posten. Etter ennå 1 km ta til høyre 

igjen mot Jelstad2 km. Etter ennå 2 km ta nok en gang til høyre mot Åmot 4 km. 
Nede på hovedveien tar du atter en gang til høyre mot Blaafarveværket og løpet er 

avsluttet. 
 
 

God tur, og lykke til. 
 
 
 
 
 
 


