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Det har gått ett år siden websiden ble lansert og vi be-
gynte registrering av deltagere til LH2013. Responsen 
så langt har vært formidabel med 66/100 plasser reg-
istrert. Målet om 100 internasjonale biler på Times 
Square July 1st, 2013 synes være innen rekkevidde!  

Vi har så langt 17 forskjellige bilmerker representert 
ifra 1930-1987 årsmodeller . I utgangspunktet aksep-
teres ikke biler nyere enn 1979. Unntaket er biler som 
er bygget på identiske platformer etter 1979  som både 
1982 Corvette og 1987 Citroën 2CV. Så langt har vi 
deltagere fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. 
I tillegg har flere amerikanere meldt seg, men regnes 
foreløpig ikke inn iblant de 100 Centennial Tour bilene.  
Se side 16-17 for en fullstendig oversikt over bilene som 
er registrert hittil! En mer detaljert bileierfortegnelse vil 
bli tilgjengelig ovenfor bileiere etter: 1/9/2012. Ønsker 
du allerede nå å komme i kontakt med andre deltagere 
anbefaler vi å oppsøke vår stadig voksende facebook-
gruppe. 

Iløpet av 2011 ble det avholdt informasjonsmøter under 
Amcar Grand Nationals på Hunderfossen samt Grense-
treffet i Halden. Møtene var åpne for både registrerte 
deltagere samt andre interesserte. Oppslutningen var 
god med ca 40-60 tilhørere på hvert av møtene. Det var 
hyggelig å møte de av dere som allerede er registrert, å 
hadde anledning til å delta. Vi har foreløpig planlagt 2

informasjonsmøter for 2012, ett i Sverige (Power 
Vårmarknad, Lidköping Arena 31/3) og et i Norge 
(Rogaland Amcar Club 30/1) Turen vil også bli omtalt i 
egen artikkel i Power Magazine #1 2012 som kommer i 
løssalg i februar. 

Antallet deltagere og vår spredning på tvers av 4 land 
gjør det praktisk umulig å avholde informasjonsmøter 
som alle kan delta på. Alle nødvendige forberedelser til 
turen vil bli koordinert gjennom email. Det er derfor 
viktig at man i det neste halvannet året følger nøye 
med på mailer og dokumenter som blir utsendt. Nøl 
heller ikke med å stille spørsmål på mail, facebook eller 
telefon!

LH2013 Centennial Tour er i utgangspunktet en indivi-
duell tur for hver deltaker.  Våre hovedansvar er : 
• Koordinere shipping og midlertidig import 
• Forsikring og veiassistanse 
• Utføre felles hotell booking/betaling 
• Utarbeide detaljert beskrivelse av hver etappe 

Under turen er hver deltaker helt fri til å planlegge inn-
holdet i dagsetappene. For å oppnå størst mulig utbytte 
av turen, anbefaler vi at man setter seg grundig inn i 
Lincoln Highway’s historie og severdigheter. Denne 
guiden er ment å hjelpe deg til nettopp dette. 

Get ready for the trip of a lifetime!
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SHIPPING & LOGISTIKK
Frakt av bilene til USAs østkyst fra Nord-Europa er 
desidert mest effektivt og kostnadsvennlig via roll-
on roll-off (RoRo) frakt. Tidligere erfaringer gjør 
at vi har valgt Göteborg som utskipningshavn for 
deltagere fra Norge, Sverige & Danmark. Göteborg 
er den eneste havnen i Skandinavia som har direkte 
RoRo forbindelse med den Amerikanske østkysten. 
Direkte ruten eliminerer omlasting av bilene og 
risiko for skader underveis til USA. Hver bileier er 
ansvarlig for å levere sin bil på Frihamnen i Göte-
borg innen oppsatt cut-off dato/tid. Eksakt cut-off 
dato vil vi ikke vite før tidlig våren 2013, men man 
må regne med å levere bilen ihvertfall 4 uker før 1. 
Juli 2013. 

Returen fra California vil mest trolig skje med 
container etter  gode erfaringer på vår forrige tur på 
Route 66 i 2006. Vi jobber fortsatt med å finne den 
endelige løsningen og vil sende ut mer informasjon 
om returfrakten så snart vi har denne på plass.

Det legges opp til at bilene må ankomme New York 
minst 10 dager før 01.07.2013. Dette for å ha god 
tid til å klarere bilene ovenfor Amerikanske toll og 
grensemyndigheter. Bilene må deretter ut av hav-
neområdet og plasseres på en trygg lokasjon intil 
eierne ankommer. Dette er en utfordring som ikke 
er helt på plass ennå, men vi har gode kontakter i 
området og er trygge på å finne en god løsning.

Alle turister som besøker USA har anledning til å ta 
med seg sin egen privatbil registrert i eiers hjem-
land. Utfordring er å få tegnet gyldig forsikring (Se 
forsikring side 3) Vi vil personlig gjennomføre 

en samlet import av 
alle bilene. Det stilles 
strenge krav til opprin-
nelse & eierdokumen-
tasjon samt utfylling 
av flere skjemaer per 
bil. I tillegg må hver 
bileier underskrive en 
fullmakt bevitnet av 
offentlig myndighet i 
hjemlandet (Notarius 
Publicus) på at vi har 
eiers tillatelse til å 
innføre bilen i USA. 
Dette er en tidkrev-
ende prosess hvor det 
er ekstremt viktig at 
alle dokumenter er på plass, og at disse tilfredstiller 
Amerikanske myndigheter. Vi vil tidlig i 2013 sende 
ut mer detaljert informasjon samt skjemaer som må 
fylles ut.  

Ved RoRo shipping tillates det ikke å pakke bilen  
med baggasje eller andre gjenstander. Bilen skal i 
utgangspunktet være helt tom og leveres med ikke 
mer enn kvart tank bensin på tanken. En kasse med 
vanlige slitedeler, samt lett verktøy plassert i baggasje-
rommet pleier derimot ikke å være noe problem. Det 
kan også være lurt å ta av hjulkapsler, fender skirts etc 
å legge disse i baggasjerommet for å gjøre sikring av 
bilen ombord lettere. Skriv også gjerne en kortfattet  
lapp på engelsk synlig plassert vedrørende starting og 
flytting av din bil hvis det er spesielle ting man bør ta 
hensyn til. 
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FORBERED BILEN!
Å krysse USA midt på sommeren iløpet av 4 uker 
kan by på utfordringer for bilen. Dagstemperaturene 
vil kunne variere fra 20 til ca 35 varmegrader ute på 
slettene i Utah og Nevada. En bil i god stand tåler 
fint dette uten problemer. Vi anbefaler alle å forsi-
kre seg om at komponenter som hjullager, bremser, 
kjølesystem, viftereimer og batteri er i god stand. 
Er dekkene på bilen eldre enn 4-5 år bør du også 
vurdere å bytte disse før avreise. Har du en nyrestau-
rert bil, eller nettopp skiftet mange bevegelige deler 
bør man få kjørt inn bilen ordentlig før avreise. 
Vi erfarte på Route 66 i 2006 at bilene som var 
nyrestaurerte var de som fikk flest problemer. Det 
er dessverre heller ikke uvanlig med produksjonsfeil 
på nye deler!   

Vårt desidert største problem i 2006 var 
varmgang på motor og bensinkoking eller 
‘‘vapor lock’’. Dette oppstår når bensinen 
fordamper inne i bensinrøret og danner en 
gassboble som stopper bensinførselen. Den 
mest effektive måten å forhindre dette på 
er å få laget en spacer imellom innsug og 
forgasser. Dette senker drastisk varmeover-
føringen fra motor til forgasser.  Dess tyk-
kere spacer dess bedre, alt etter hva man 
har plass til under panseret og gjerne laget 
i feks aluminium som raskere kvitter seg 
med varme. Lincoln Highway passerer også 
igjennom høytliggende områder på opp mot 
3000 m.o.h. Varmt vær i kombinasjon med 
tynn luft kan fort føre til vapor lock eller at 
motoren går veldig dårlig. Å vite hvordan 
man kan stille forgasseren til å fungere bedre 
i høyden kan være en stor fordel. Bilens 
instruksjonsbok eller shop manual har 
gjerne egne avsnitt om dette. Ellers er ferskt 
kjølevann og en ekstra elektrisk kjølevifte på 
radiatoren også gode hjelpemidler. 

Man bør også kjøpe inn og ta med enkle 
slitedeler til bilen som viftereimer, hjullager, 
kondensator, kjøleslanger, vannpumpe etc. 
Sørg også for at instruksjonsbok og shop 
manual er med på turen! Det er billig forsi-
kring å ha dette ¨på lager¨ i baggasjerommet 
sammen med noe utvalgt håndverktøy!        

FORSIKRING
En av hovedutfor-
dringene med å 
kjøre bil med uten-
landske skilter i USA 
er å skaffe gyldig 
forsikring. Hagerty 
Collector Car Insur-
ance er det ledende 
forsikringsselska-
pet for veteran og 
samlebiler i USA. De 
har i tillegg spesi-
alisert seg på å tilby 
forsikring i USA til 
utenlandske motor 
tours. Kravet er da 
at turen må være 
godt organisert og 
planlagt på forhånd. 
LH2013 har allerede 
fått en godkjenning 
under deres ‘‘motor tour’’ program.

Hver bil vil bli forsikret individuelt 
med en full kaskoforsikring. Standard 
forsikringen begynner på $25.000 i 
verdi på bilen og er ubegrenset ved 
tredje parts skade. Forsikringsbeløpet 
på bilen kan i praksis økes til ønsket 
nivå. Standard forsikringen vil ligge i 
området $300-350 og vil være gyldig 
i hele turens lengde. Ved forsikring av 
en bil til verdi $350.000 ble vi forespei-
let en økning til rundt $550. Standard-
forsikringen er inkludert i budsjettet 
vi har satt opp, mens man må dekke 
eventuelle ønskede økninger i forsi-
kringsverdi selv. Hagerty vil kreve kopi 
av førers førerkort, utfylling av forsi-
kringsskjemaer samt bilder av bilen. 
Mer informasjon om forsikring samt 
skjemaer vil også komme tidlig 2013. 

Forsikringen til Hagerty gjelder kun 
mens bilene er i USA. Hver bileier bør 
derfor også tegne egen transportfor-
sikring både til og fra USA. En slik 
transportforsikring er som regel en 
veldig enkel sak å ordne her hjemme. 
Sjekk med ditt forsikringsselskap. 
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LITTERATUR/RESSURSER
God research og kunskap om Lin-
coln Highway vil garantert gi deg 
et større utbytte av turen. Lincoln 
Highway er betraktlig mindre kjent 
enn Route 66 både i USA og Eu-
ropa. Det finnes dog flere gode 
bøker om veien og dens historie. 
Så vidt vi er klar over fører ingen i 
Norge eller Norden bøker om Lin-
coln Highway. Alternativet er da å 
bestille direkte fra USA igjennom 
feks. www.amazon.com. Nedenfor 
har vi samlet noen nyttige bøker 

samt web-ressurser om Lin-
coln Highway.

• All the Way to Lincoln Way: 
A Coast to Coast Bicycle Od-
yssey, by Bill Roe

• Greetings from the Lincoln 
Highway: America’s First 
Coast-to-Coast Road

by Brian Butko

• The Lincoln Highway: 
Coast to Coast from Times 
Square to the Golden Gate
by Michael Wallis and Mi-
chael S. Williamson

• Lincoln Highway Com-
panion: A Guide to Amer-
ica’s First Coast-to-Coast 
Road, by Brian Butko

  Anbefalte linker:

  www.lincolnhighway.jameslin.name

  www.lincolnhighwaynews.com

  www.lincolnhighwayassoc.org

NAVIGASJON
Det finnes idag ingen skilt eller 
GPS løsninger som tar deg turn-
by-turn langs Lincoln Highway. 
Lincoln Highway som offisiell 
benevnelse forsvant allerede i 1926 
da The Federal Highway Act be-
stemte at alle veier skulle benevnes 
med nummer. Idag følger Lincoln 
Highway derfor totalt 4 forskjellige 
highways; U.S Route 30, U.S Route 1, 
U.S Route 40 og U.S Route 50. Det er 
disse veinummerne man idag vil se 
på offisielle skilter og kart når man 
kjører Lincoln Highway. Disse 
highwayene er i mange områder 
fortsatt viktige regionale veier, 
og er mange steder kraftig op-
pgradert fra tiden de var Lincoln 
Highway. Mange steder finnes det 
fortsatt biter av det som var den 
opprinnelige veien som nå er avs-
tikkere/paralell-veier til de opp-
graderte regionalveiene. Det kan 
derfor være artig detektivar-
beid å forsøke finne å kjøre 
opprinnelige strekninger av 
Lincoln Highway.

Vi jobber for å kunne tilby 
alle deltagere en håndholdt 
GPS mottaker med hele 
kjøreruten, samt alle over-
nattingssteder lagt inn Det 
vil gis ut mer informasjon 
om mulig GPS løsning mot 
slutten av 2012.I tillegg til 
mulig GPS løsning vil vi 
også utarbeide en etappe og 
kjørerute-bok. Denne vil inneholde oversiktskart, 
kjørebeskrivelse, severdighetstips samt adresser til 
alle hotellene. Kjøreboken forventes å være ferdig ilø-
pet av vinteren 2013. Hverken GPS eller kjøreboken 
vil være fullverdige erstattere til gode kart. Gode kart 
er også nyttig når du disponerer/planlegger innholdet 
i dine dagsetapper. Vi anbefaler kartboken: Rand 
McNally Road Atlas 2012 tilgjengelig på 
www.amazon.com.  
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SUPPORT TEAM 
Det vil være helt avgjørende å ha et vel-
fungerende og riktig dimensjonert support 
team under hele turen. Sikkerheten til 
både deltagere og biler er det vi gir høyest 
prioritet i planlegging og gjennomføring 
av turen. Ingen deltagere skal føle seg for-
latt hvis problemer oppstår, det er målset-
ning nummer 1. 

Vi planlegger å ha minst 3 veiassistanse 
team som vil følge oss helt fra New York 
til San Francisco. To av ekvipasjene vil ha 
plass til en full size bil hver, i lukkede hen-
gere. Den siste vil være åpen og vil kunne 
frakte 3 full size biler. Disse bilene vil be-
mannes av rutinerte bilkyndige nordmenn 
og amerikanere på frivillig basis. En av føl-
gebilene vil forlate hotellet sist og ligge bak 
for å fange opp mulige havarister som ikke 
får varslet på telefon. Bilene vil også være 
utstyrt med nok verktøy til å foreta eventu-
elle roadside repairs hvis mulig. Hvis dette 
ikke lar seg gjøre fraktes bilen til neste 
overnattingssted og verksted. I forbindelse 
med prøvekjøringene vi gjør i forkant av 
turen kartlegger vi verksteder som kan 
bli aktuelle. Eventuell bergninger av bil er 
selvfølgelig inkludert i startavgiften. Repa-
rasjoner på verksted må dekkes av bileier.  
 
Det er viktig å disponere kjøringen slik 
at man når neste overnatting i god tid før 
mørkets frembrudd. Det blir tidligere (Ca 
18.30) og raskere mørkt i USA enn i Nor-
den samt at veibelysningen ikke er som vi 
er vant med i Norden. Det blir vanskeligere 
å lete etter havarerte biler i  mørket. 

For å unngå ‘’nedlessing’’ av bilene med 
baggasje vil en dedikert baggasjetruck 
også følge oss på hele turen. Dette gjorde 
vi også i 2006 og opplevde dette som et 
tilbud deltagerne satte stor pris på. Hver 
bil vil kunne sende 2 kolli hver med 
baggasjetrucken. Det oppfordres til at 
man uansett pakker relativt lett  tross 
turens lengde. I nærheten av de fleste 
overnattingsstedene finnes amerikanske 
coin-laundries hvor det er enkelt, raskt 
og billig å vaske klær.     

LH2013 Centennial Tour vil også ha 
sitt eget rullende hovedkvarter un-
der turen. Vi vil anskaffe et passende 
Motorhome til denne jobben. Hoved-
kvarteret vil være utstyrt med b.l.a 
satelittelefon for hurtig å kunne 
komme i kontakt med omverdenen 
i øde strøk. Lincoln Highway 
passerer igjennom flere enorme og 
meget øde områder hvor det ikke er 
mobiltelefondekning. Satelittelefon 
vil øke sikkerheten spesielt på disse 
strekningene. I tillegg vil det være 
radio-samband mellom alle bilene 
i support-teamet. Informasjon om 
turen ovenfor lokalbefolkning/presse 
vil også være en sentral rolle for 
hovedkvarteret.       
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FLYBILLETTER
Markedet for flybilletter har utviklet seg slik at 
man ikke lenger oppnår noen store fordeler (spe-
sielt på pris) ved å gjøre store gruppebookinger. 
Reisebehovet for deltagerne vil i tillegg 
være svært varierende. Noen vil kanskje 
komme noen dager tidligere til New 
York, mens andre vil være igjen noe 
lenger i California. Vi har derfor funnet 
det mest fornuftig at alle booker sine 
flybilletter på egenhånd. Dette gjør også 
at vi som arrangør kan fokusere fullt på 
selve turen i USA.

I New York er det to flyplasser du kan 
velge å fly til fra Europa. Newark Liber-
ty International Airport (EWR) ligger 
ca 20 km sør-vest for Manhattan like 
over grensen i delstaten New Jersey. I 
sommerhalvåret har både United Air-
lines og SAS daglige direkte-avganger 
til Newark fra Oslo, Stockholm & 
København. John F. Kennedy Inter-
national Airport (JFK) ligger på Long 
Island ca 20 km øst for Manhattan. 
JFK har færre direkteruter fra Skan-
dinavia hvilket ofte tar deg nedom 
Europa for flybytte hvis du velger 
JFK. Det spiller ingen rolle for turen 
hvilken flyplass du lander på. 

Seneste ankomstdato til New York: 
Lørdag, 29. Juni, 2013

Hvis man skal fly hjem fra San Francisco vil man 
bruke San Francisco International Airport (SFO). Fly-
plassen har gode direkteforbindelser til Europa og den 
Amerikanske østkysten for flybytte videre hjem. 

Tidligste hjemreisedato fra San Francisco: 
Mandag (kveld, grunnet levering av bil), 29. Juli, 2013

Velger du å forlenge reisen med California Winery 
og Pacific Coast Hwy Tour vil det være lettest å 

bruke Los Angeles International 
Airport (LAX). Flyplassen har gode 
direkteforbindelser til Europa og den 
Amerikanske østkysten for flybytte 
videre til Skandinavia.
  
Tidligste hjemreisedato Los Angeles: 
Torsdag (kveld, grunnet levering av bil) 
8. August, 2013

Det finnes utallige gode nettsider for 
booking av flybilletter. Flyprisene er 
i konstant bevegelse og det kan lønne 
seg å følge med over en viss periode for 
å sikre seg en god deal. Flyselskapene 
åpner for booking 12 måneder før 
avreise. Nedenfor har vi samlet noen 
gode websider for booking av fly som 
alle har multi-city søkbarhet som kreves 
da ankomst og avgangs flyplassene er 
forskjellige. Hvis du ikke vil booke over 
nett anbefaler vi at du tar kontakt med 
reisebyrået USA Experten for booking av 
dine billetter.

www.ebookers.no
www.expedia.no
www.sas.no
www.united.com

USA Experten
Elveveien 21, 4480 Kvinesdal
Tlf.: 38 35 02 04  www.usaexperten.no
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OVERNATTING
Alle hotellovernattinger under 
turen vil bli booket og betalt sen-
tralt igjennom oss. Inkludert i hver 
påmelding er 30 overnattinger ifra 
29 Juni – 29 Juli 2013. Deltagerne 
kan velge imellom to romtyper. 
King Size Room inkluderer 1 stor 
dobbeltseng og eget bad. Double 
Room inkluderer 2 normale dob-
beltsenger og eget bad. Er det 
ønskelig med flere rom per bil er 
dette fullt mulig imot en tilleggs-
kostnad på $3500 per ekstra rom. 
Du kan også bestille ekstra netter i 
New York, & San Francisco før/etter 
turen. Ekstra rom bestilles på hotell-
skjema (se hotellskjema side 15)

Dagsetappene og overnattingsbyene 
er valgt ut basert på overnattings-
kapasitet samt sikkerhetshensyn for 
biler og deltagere. Vi vil trenge 130-
160 rom for hver overnatting. Der-
for må hotellene vi skal overnatte 
på ha god kapasitet samt holde en 
3-4 stjerners standard så langt det 
er mulig. Enkelte overnattingsbyer 
har ikke hoteller som kan huse hele 
gruppen slik at vi må fordele oss. 
Dette er dog trolig snakk om kun 
3-4 av de totalt 30 overnattingene .

Ved innsjekking oppgir du navn på 
bileier og vil få tildelt den romtypen 
du spesifiserte på hotellskjemaet. 
Noen hoteller kan ha for lite king 
size rom, og du vil få et dobbeltrom 
istedet. Mange av hotellene vil itil-
legg kreve et kredittkort. Dette er 
ikke for rombetalingen men for å 
dekke eventuelle minibarkjøp, film-
kjøp etc, og refereres ofte til som 
‘’incidentals’’. Alle våre rom vil ha 
“Express Checkout” hvor romkvit-
tering skyves under døren i løpet 
av natten. Legg igjen nøkkelkortene 
på rommet eller lever dem i rese-
psjonen når du drar. Ingen videre 
utsjekking er nødvendig. 

MAT
Overnattingene vil 
inkludere frokost før hver 
dagsetappe. I New York 
& San Francisco samt på 
hviledagene må man ordne 
frokost selv. I den sentrale 
bookingavtalen vi gjør med 
hvert hotell vil det være 
spesifisert at vår gruppe 
skal ha tilgang på frokost-
buffet med innhold som 
egg&bacon, toast, frokost-
blandinger, kaffe, juice 
etc. Innhold og kvalitet vil 
kunne variere fra sted til 
sted. Buffeten skal være 
tilgjengelig mellom 06.00-
09.30 og effektivt håndtere 
250-300 personer. Frokost 
kapasitet var ofte et prob-
lem på turen vi gjorde i 
2006 og klok av skade håper 
vi en slik ordning vil gi alle 
deltagere en god og riktig 
start på kjøredagene. Det er 
ikke lagt opp til annen felles 
bespisning, lunch og mid-
dag må man ordne selv.  

Vi vil organisere en mid-
dagsbankett Lørdag 27. 
Juli i San Francisco for å 
avslutte LH2013. Billetter 
bestilles på hotell og utf-
luktsskjemaet (Side 15).    
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HVILEDAGER/VALGFRIE UTFLUKTER
For å gjøre turen mer intressant, samt for å få noen 
avbrekk fra kjøringen har vi lagt inn et passe antall 
hviledager. Hviledagene er generelt lagt til steder 
hvor det er mulig å besøke kjente attraksjoner og 
hvor bla shopping mulighetene er gode. Hvileda-
gene er også med på å gi turen et mer “feriepreg”  
hvor de som synes det er greit med avbrekk fra 
kjøring og bil-relaterte aktiviteter kan gjøre andre 
ting. Dere velger selv om dere vil slappe av å ta 
det med ro, eller utnytte mulighetene til å oppleve 
ennå mer på hviledagene. Kun utfluktene til Mt. 
Rushmore og Denver/Pike’s Peak  krever bindende 
påmelding i forkant. Følgebilene vil også være in-
nen trygg rekkevidde skulle problemer oppstå på 
valgfrie utflukter. 

HVILEDAG/UTFLUKT 1: WASHINGTON D.C
Allerede etter 2 etapper når vi den første oppsatte hviledagen i Gettysburg, 
Pennsylvania. Erfaringsmessig er det smart med en hviledag ganske tidlig 
for å håndtere bilproblemer eller andre uforutsette ting. Gettysburg er åsted 
for det avgjørende slaget under den Amerikanske borgerkrigen. Nesten 
8000 soldater fra begge sider ble drept på slagmarkene rundt Gettysburg i 
dagene 1-3 Juli 1863. Byen er idag et kjent turistmål omgitt av store grønne 
sletter med utallige minnesmerker. Vi hadde opprinnelig planlagt å bo i 
selve Gettysburg men tilfeldigvis sammenfaller vårt besøk 2-4 Juli 2013 
med feiringen av 150 års jubileet for det berømte slaget. Borgerkrigen 
genererer fortsatt stor interesse hos Amerikanere og det er ventet titusenvis 
av besøkende til Gettysburg. Denne feiringen vil sikkert også være av stor 
interesse for mange av oss, men det kan være lurt å overnatte i tilstøtende 
byer med tanke på billogistikk, priser 
etc. I Gettysburg området er vi snaue 
2 timers bilkjøring nord for Wash-
ington D.C. USAs hovedstad er full 
av attraksjoner som vi tror mange 
deltagere har lyst til å besøke. Vi vil 
ikke ha noe felles program i Washing-
ton men siden vi vil bo i Gettysburg 
området er det fullt mulig å besøke 
Washington på egenhånd.      
  

Anbefalte linker:

www.gettysburg.travel

www.thedistrict.com
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HVILEDAG/UTFLUKT 3: 
JOLIET/CHICAGO, IL

Joliet har en spesiell posisjon på 
Lincoln Highway. Her krysser 
vi legendariske Route 66. Byen 
ligger ca 35 miles sørvest for 
downtown Chicago og vil gi 
deltagerne mange valgmulighet-
er. De som vil besøke Chicago 
på hviledagen kan enten kjøre 
inn selv, eller benytte seg av 
lokaltog som tar ca 1 time med 
avganger hver time til/fra Joliet.  
Vårt hotell vil være sentralt 
plassert i Joliet i gangavstand til 
togstasjon. Oppholdet i Joliet 
gir deg også muligheten til å ta 
en dagstur langs Route 66. Man 
kan enten kjøre innover mot 
Chicago, eller videre sørvest 
hvor en rekke Route 66 attrak-
sjoner kan nås iløpet av 2-3 tim-
ers kjøring. 

Rett sør for Joliet ligger Route 
66 Raceway (dragracebane) 
og Chicagoland Speedway 
(Nascar). Det er ingen store 
race satt opp under vårt besøk, 
men vi ser på mulighetene for 
å kunne få organisert et kveld-
streff/cruise night med lokale 
bilklubber under kvelden denne 
hviledagen. Oppholdet i Joliet 
kommer rett før en mer intensiv 
periode på 5 dager hvor etap-
pene blir lengre, og omgivelsene 
mer øde. 

Anbefalte linker:
www.explorechicago.org

www.metrarail.com

www.visitjoliet.org

www.illinoisroute66.org

www.chicagolandspeedway.com

HVILEDAG/UTFLUKT 2: 
AUBURN, INDIANA

Auburn, Indiana er en liten 
Amerikansk by med en sentral 
plass i Amerikansk bilhistorie. 
Bilmerkene Auburn og Cord ble 
produsert her frem til de gikk 
konkurs under depresjonen i 1937. 
I tillegg til fabrikken lå design stu-
dio samt hoved-showroom for alle 
forhandlere av Auburn, Cord og 
Duesenberg her i Auburn. Dette 
er en utrolig eksklusiv byggning 
innredet med de beste italienske 
lysekroner, marmor & takut-
smykninger. Den er meget godt 
bevart og inneholder idag en unik 
samling Auburn, Cord og Duesen-
berg biler. I tillegg er de originale 
designstudioene i tredje etasje 
bevart med fullskala tegninger, 
leiremodeller etc. 

Auburn Cord Duesenberg Auto-
mobile Museum er blant de frem-
ste bilmuseene i USA og et sted 
vi tror alle deltagere vil besøke. 
Museet har gode parkerings og 
event-fasiliteter og vil være blant 
få steder hvor vi kan samle alle 
biler og deltagere. Vi legger opp til 
felles lunsj i museets bankettsal da 
annen servering til hele vår grup-
pe på stedet ikke er mulig.  Au-
burn ligger kun 20 miles nord for 
Fort Wayne, IN og Lincoln High-
way. Fort Wayne er en by med ca 
250.000 innbyggere, vårt hotell 
vil være sentralt plassert med bla 
gode muligheter for shopping.

Anbefalte linker:

www.automobilemuseum.org

www.visitfortwayne.com
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HALFWAY BREAK
UTFLUKT 4&5: 
COLORADO/BLACK 
HILLS 
Når vi ankommer Cheyenne har 
vi tilbakelagt litt mer enn halve 
turen. Her er det lagt opp til et 
solid avbrekk i kjøringen på 5 
netter. Vår base i Cheyenne vil 
bli et resort style hotell med bla 
egen 9 hulls golfbane og olympic 
size svømmebasseng . Man har 
med andre ord mulighet til å få 
en ferie i ferien og hvile skik-
kelig ut! Man kan også foreta 
dagsutflukter til blant annet 
Rocky Mountains National Park, 
eller storbyen Denver. Cheyenne 
er et godt utgangspunkt for to 
veldig kjente områder i den 
Amerikanske midvesten: (Det 
påløper ingen ekstra overnat-
tingskostnad ved valg av disse utfluktene) 

BLACK HILLS/MT. RUSHMORE
Det berømte Mt. Rushmore monumentet av presiden-
tene; Washington, Jefferson, Roosevelt og Lincoln er 
hugget ut i en fjellside i Black Hills Natl. Forest sørvest 
i staten South Dakota. Monumentet ble bygget i peri-
oden 1934-1939 finansiert igjennom statstøtte som 
en del av New Deal programmet. De 18 meter høye 
steinansiktene tiltrekker seg årlig over 2 millioner 
tilreisende. Andre attraksjoner i området er stein-

statuen Crazy Horse (fortsatt 
under uthugging), filmbyen 
Deadwood og motorsyk-
kelbyen Sturgis. Dette er en 
utflukt som innebærer mye 
kjøring. Black Hills området 
ligger ca 300 miles nord for 
Cheyenne (5-6 timer hver 
vei). Det legges her opp til 3 
overnattinger i Rapid City før 
man igjen slutter seg til grup-
pen tilbake i Cheyenne. Vi må 
god tid på forhånd vite hvor 
mange som vil velge denne 
utflukten og bør ha minst 20 
biler påmeldt for å gjennom-
føre den. Påmelding gjøres på 
hotellskjemaet som  lastes opp 
på websiden iløpet av Januar 
2012. 

       
       Anbefalte linker:

       www.cheyenne.org

       www.blackhillsbadlands.com

       www.nps.gov/moru

       www.deadwood.com

       www.visitrapidcity.com
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COLORADO/DENVER/PIKE’S 
PEAK
100 miles (1.5 timer) sør for Cheyenne lig-
ger storbyen Denver kalt «The Mile High 
City» fordi den ligger eksakt 1 mile over 
havoverflaten. Byen har drøyt 600.000 
innbyggere, er blant de hurtigst voksende 
storbyene i USA, og scorer bra i levestan-
dard undersøkelser. Denver er også kjent 
for sitt rike kultur og uteliv. 70 miles sør 
for Denver ligger den noe mindre byen 
Colorado Springs ved foten av Rocky 
Mountains. Byen vokste frem på 1860 tal-
let som følge av The Pike’s Peak Goldrush 
like vest for byen. 

Pike’s Peak rager 4227 meter over havet 
og det er mulig å nå toppen via asfaltert 
vei (asfaltert helt til toppen i 2011) eller 
togbane. Fjellet har en spesiell plass i bil-
historien, allerede i 1901 nådde den første 
bilen toppen (to-sylindret Locomobile 
Steamer ført av C.A. Yont og W.B. Felke). 
Siden 1916 har man arrangert bakkeløp til 
toppen, hvor blant annet Martin Schanke 
deltok i 1984 og Per Eklund i 2000 & 2002. 
De som vil prøve å nå toppen med sin 
egen bil kan gjøre det, men grunnet beg-
rensninger på kjøretøylengde vil ikke sup-
port-bilene kunne yte assistanse på den 
19 miles lange bomveien opp til toppen. 
Det legges opp til 1 overnatting i Colorado 
Springs og 2 overnattinger i Denver før 
man returnerer til Cheyenne. Vi bør også 

her ha minst ca 20 biler påmeldt for å 
kunne gjennomføre utflukten. Påmeld-
ing gjøres på hotellskjemaet som lastes 
opp på websiden iløpet av Januar 2012. 
 
Anbefalte linker:

www.denver.org

www.visitcos.com

www.ppihc.com

HVILEDAG 6: SALT LAKE CITY
Hviledagen i Salt Lake City blir den 
siste før San Francisco. Salt Lake City 
ble grunnlagt av den kjente Mormoner 
lederen Brigham Young i 1847 og er 
fortsatt sterkt preget av Mormonernes 
tilstedeværelse. Hoved-attraksjoner 
er The Great Salt Lake Temple, 
verdens største mormonerkirke, 
Clark Planetarium et av verdens 
mest avanserte planetarium, samt 
arenaene fra vinter OL i 2002. Vi vil 
velge et hotell med sentral beliggen-
het i byen. Salt Lake City er også 
siste stopp før turens to lengste 
etapper igjennom ørkenområdene i 
Utah og Nevada.   

Anbefalte linker:
www.visitsaltlake.com
www.clarkplanetarium.org
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NAPA & SONOMA WINERY/PACIFIC 
COAST HWY EXTENSION

Når vi er i San Francisco har vi en unik mulighet 
til å samtidig få med oss de kjente vin-distriktene 
i Napa & Sonoma Velleys. Etter to dager i disse 
områdene fortsetter vi sørover langs Stillehavsky-
sten og verdensberømte Pacific Coast Highway 
helt ned til San Diego. Turen koster $2450 hvilket 
inkluderer alle overnattinger , forlenget veifor-
sikring samt videre drift av Support-teamet som 
fulgte oss på LH2013. 

Påmelding gjøres via hotell og utflukskjemaet på 
www.LH2013.com/skjema

29. JULI, SAN FRANCISCO - ST HELENA, 60 
MILES
Turen starter fra hotellet i San Francisco etter 
utsjekking på morgenen. Den korte distansen 
opp til St. Helena og Napa området gir deg god 
tid til å besøke de mange vingårdene i området 
på egenhånd. Det går også et eget vintog i om-
rådet hvor det serveres gourmet-middag med 
påfølgende utflukt til en lokal vingård for om-
visning og prøvesmaking. Vi vil overnatte på en 
vingård i St. Helena området. 

30. JULI, ST HELENA - BODEGA BAY, 60 
MILES
Kort kjøredistanse også denne dagen vil gi deg 
god tid til å videre utforske Napa og Sonoma 
distriktene før vi ender opp i Bodega Bay ved 
Stillehavet for overnatting. 

Anbefalte Linker: 

www.napavalley.com

www.sonomacounty.com

www.winecountry.com

www.bodegabay.com
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31. JULI, BODEGA BAY - 
MONTEREY/CARMEL , 220 MILES
Pacific Coast Highway ble bygget etappevis og 
stod ferdig slik den fremstår idag i 1937. På vei 
sørover fra Bodega Bay krysser vi Golden Gate 
Bridge og passerer San Francisco. Den Californi-
ske Stillehavskysten er relativt ubebygd i dette 
området og inneholder mange nasjonalparker 
samt fredede områder.  Bebyggelse er i hovedsak 
konsentrert i små kystbyer som vil være passende 
å stoppe i for lunch underveis.

1. AUGUST, MONTEREY/CARMEL - SAN 
SIMEON, 95 MILES
Det vil være god tid til å utforske området rundt 
Monterey og Carmel denne morgenen. Den 
verdensberømte golfbanen Pebble Beach lig-
ger her sammen med historiske Laguna Seca 
Raceway. Pacific Coast Highway fortsetter videre 
sørover langs kysten og passerer Big Sur, Santa 
Lucia Mountains samt Los Padres National For-
est. Kystområdet ved Big Sur er kjent for sine 
nesten vertikale klipper som danner foten av 
Santa Lucia fjellene. Bixby Creek Bridge bygget i 
1932 ligger også her og er et velkjent Pacific Coast 
Highway landemerke. 

2. AUGUST, SAN SIMEON - HEARST CASTLE 
- SANTA BARBARA, 150 MILES     
Om morgenen kjører vi opp til Hearst Castle 
for felles omvisning. Hearst Castle ble bygget av 
avismagnaten William Randolph Hearst i peri-
oden 1919-1947. Slottet er på over 8400 kvadrat-
meter, hovedsaklig i spansk & romersk stil. Stedet 
tiltrekker seg årlig over 1 million besøkende tross 
sin øde beliggenhet. Etter endt omvisning fortset-
ter vi sørover mot Santa Barbara, På denne stre-
kningen passerer vi bla den Danske bosetningen 
Solvang som kan være aktuell stopp for lunch. 

Anbefalte Linker:

www.seemonterey.com

www.laguna-seca.com

www.pebblebeach.com

www.hearstcastle.com

www.solvangusa.com

www.santabarbaraca.com
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3. AUGUST, SANTA BARBARA - HUNTINGTON 
BEACH, 130 MILES
Vi vil denne dagen passere kjente strandbyer i Sør-Cali-
fornia som Malibu og Santa Monica før vi når Huntington 
Beach. Vi holder oss til Pacific Coast Highway og unngår 
mesteparten av trafikk og stresset i Los Angeles. De som 
ønsker vil ha mulighet til å ta en avstikker til Beverly Hills 
og Hollywood før man fortsetter sørover til ‘‘home of 
surfing’’ Huntington Beach.
 
4. AUGUST, HUNTINGTON BEACH - SAN DIEGO, 
100 MILES
På siste etappe ned til San Diego passerer vi igjen flere 
kjente Stillehavsbyer som Newport Beach, Laguna Beach 
og La Jolla. Kort kjøredistanse gjør at man virkelig kan 
nyte denne siste dagen langs Pacific Coast Highway. Vårt 
hotell i San Diego vil ha sentral beliggenhet i det berømte 
og meget spesielle Gaslamp District. San Diego ligger kun 
15 miles fra grensen til Mexico, men begrensninger på 
forsikringen samt den midlertidige importtilatelsen for 
bilene umuliggjør kjøring i Mexico

5. AUGUST, HUNTINGTON BEACH - ANAHEIM, 100 
MILES     
Valgfri retur opp til Anaheim enten via Pacific Coast 
Hwy eller Interstate 5. Vårt hotell vil være plassert nærme 
fraktterminal for levering av biler neste morgen, samt i 
nærheten av Disneyland og shoppingsentre. 

Anbefalte linker:

www.visitwesthollywood.com

www.surfcityusa.com

www.sandiego.org
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DELTAGEROPPLYSNINGER/SKJEMAER
Vi har behov for opplysninger om:
• Deltakelse på California Winery & Pacific Coast Hwy Tour.
• Hva slags type rom (+ evt ekstra rom) du ønsker under turen.
• Hvilke utflukter du vil være med på. 
• Detaljerte bilopplysninger.
• Personopplysninger på fører og alle passasjerer i hver bil. 

For å gjøre dette enklest mulig vil skjemaene bli lagt ut direkte 
på www.LH2013.com/skjema for utfylling. Først ut er deltaker, 
samt hotell & utfluktskjemaet som allerede er tilgjengelige. 
Vi trenger denne informasjonen tidlig for å kunne foreta mer 
nøyaktige blokkreservasjoner av hotellrom.  
Viktig at alle overholder utfyllingsfristen for hvert skjema!

BETALINGER
Den formelle arrangøren av LH2013 vil være vårt heleide 
Amerikanske selskap Cruise66 LLC.  For å eliminerer valuta-
risiko må alle beløp være i US Dollar. Dette løses ved å benytte 
en Amerikansk firmaidentitet knyttet til vårt Amerikanske 
bosted siden 1999. Vi oppnår da en større tillit hos våre samar-
beidspartnere, samt at det forenkler garantitransaksjoner med 
hoteller. Betalingene gjøres til Cruise66 LLCs konto i CHASE 
Bank Florida via utenlandsoverførsel fra din bank. Så snart 
vi har bearbeidet hotell og deltagerskjemaene vil vi sende ut 
en spesifisert betalingsoversikt til bileier, samt fakturaer for 
hver av de 5 betalingene. Denne vil også inneholde nødvendig 
bankinformasjon for overførsel til vår amerikanske bankkonto. 
           
Det vil være avgjørende for fremdriften til prosjektet at alle 
betalinger gjennomføres i samsvar med fakturaene/betal-
ingsoversikten nedenfor. Vi har allerede begynt å foreta blokk-
reservasjoner på de mest populære overnattingsstedene hvor vi 
i løpet av høsten 2012 må stille finansielle garantier for å sikre 
våre reservasjoner. Tour organiseringsavgift (Sjåfør:$1000, 
passasjer:$250) som betales 1 juli 2012 er det beløpet som ikke 
blir betalt tilbake hvis en katastrofe etc inntreffer som gjør det 
umulig å gjennomføre turen. Dette beløpet medgår til operativt 
arbeid med turen hvilket innebærer minst ett årsverks arbeide 
for å få alt forsvarlig på plass. En betydelig del går også til rei-
seutgifter knyttet til rekonosering/kvalitetssikring av planlagt 
rute/overnattinger.           

Betalingsfrist      Kansellering
01/07/2012 Tur-organiseringsavgift  Refunderbar til 01/09/12
01/09/2012 25% av Forhåndsbetaling  Ingen refusjon
01/12/2012 25% av Forhåndsbetaling  Ingen refusjon
01/03/2013 25% av Forhåndsbetaling  Ingen refusjon
01/06/2013 25% av Forhåndsbetaling  Ingen refusjon

  

Felles forhåndsbetalt kostnader

Tour Organiseringsavgift 
(bil&sjåfør)

$1,000

Oversjøisk bilfrakt Europa-
New York City

$1,000

Oversjøisk bilfrakt San Fran-
cisco/Los Angeles-Europa

$2,500

Diverse (inkl veiassistanse & 
bilforsikring i USA)

$1,850

30 stk Hotell overnattinger 
inkl frokost før hver etappe

$3,700

Avslutningsbankett San Fran-
cisco (pr pers over 18)

$100

Total LH2013 Forhåndsbetalte 
kostnader (bil/sjåfør)

$10,150

Tour Organiseringsavgift (per 
passasjer utover sjåfør)

$250

Individuelle kostnader (forslag/estimat)
Bensin $1,000
Flybilett Europa-USA tur/
retur

$1,500

Gjennomsnittlig 
lunch+middag ($30 daglig)

$900

Total individuelt betalte kost-
nader (Bil&sjåfør):

$3,400

LH2013 Estimert Grand Total 
(bil&sjåfør)

$13,550

Tilleggstur Winery/Pacific 
Coast Hwy (8 netter)

$2,450

Forhåndsbetaling inkl Win-
ery/Pacific Coast  (bil/sjåfør)

$12,600

BUDSJETT
Vi har måttet foreta noen justeringer på 
budsjettet: Overnatting: +$200, Diverse: 
+$100 & tilkommet Avslutningsbankett 
(frivillig deltagelse) I tillegg har vi justert 
forventet flykostnad med +$300 pr billett.  
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Year Make Model City Country
1958 Buick Limited 2 dr HT Sokna Norway
1932 Cadillac 370B V12 Fetsund Norway
1955 Cadillac Eldorado Convertible Sarpsborg Norway
1957 Cadillac Eldorado Biarritz Lillestrøm Norway
1958 Cadillac Series 62 Convertible Sola Norway
1958 Cadillac Fleetwood Sixty Special Ålesund Norway
1958 Cadillac Eldorado Biarritz Saltsjö-Boo Sweden
1959 Cadillac Eldorado Biarritz Oslo Norway
1960 Cadillac Eldorado Biarritz Rennesøy Norway
1960 Cadillac Eldorado Biarritz Borgenhaugen Norway
1964 Cadillac DeVille Convertible Sarpsborg Norway
1964 Cadillac DeVille Convertible Onsala Sweden
1966 Cadillac Fleetwood Brougham Stryn Norway
1975 Cadillac Eldorado "Biarritz" Tromsø Norway
1978 Cadillac Seville Elegantè Trondheim Norway
1948 Chevrolet Fleetline Ørje Norway
1955 Chevrolet 210 Nærbø Norway
1955 Chevrolet 210 Stavanger Norway
1955 Chevrolet Corvette Convertible Oslo Norway
1956 Chevrolet Delivery Brumunddal Norway
1957 Chevrolet Belair Convertible Lonevåg Norway
1958 Chevrolet Corvette Convertible Stord Norway
1959 Chevrolet Impala 4dr HT Kløfta Norway
1959 Chevrolet El Camino Gävle Sweden
1965 Chevrolet Corvair Melhus Norway
1968 Chevrolet Corvette Stingray Convertible Ålsgårde Denmark
1969 Chevrolet Corvette Stingray Convertible Austmarka Norway
1970 Chevrolet Chevelle Tananger Norway
1970 Chevrolet Corvette Stingray Haslum Norway
1971 Chevrolet Corvette Stingray Convertible Hvaler Norway
1971 Chevrolet Chevelle Malibu Rælingen Norway
1972 Chevrolet Corvette Asker Norway
1973 Chevrolet Camaro Skedsmokorset Norway
1978 Chevrolet Corvette Jessheim Norway

Billiste per 12/1/2012
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Billiste per 12/1/2012

Year Make Model City Country
1982 Chevrolet Corvette Collector Edition Hønefoss Norway
1987 Citroën 2CV Club Oslo Norway
1956 DeSoto Indy Pace Car Convertible Gan Norway
1954 Dodge Pickup Kongsberg Norway
1970 Dodge Challenger Rissa Norway
1930 Ford A model Helsingør Denmark
1932 Ford Roadster Rødby Denmark
1933 Ford Coupe Sunds Denmark
1934 Ford Tudoor Tromsø Norway
1934 Ford Roadster Karslunde Denmark
1934 Ford 3 Window Coupe Fjärdhundra Sweden
1957 Ford Thunderbird Saltsjö-Boo Sweden
1964 Ford Thunderbird Convertible Skjeberg Norway
1966 Ford Mustang Halden Norway
1970 Ford Mustang Convertible Skjeberg Norway
1972 Ford LTD Askim Norway
1962 Goggomobil Transporter Pick-Up TL 250 Weiler zum Stein Germany
1952 Hudson Wasp Ski Norway
1959 Imperial Crown 4 dr HT Husqvarna Sweden
1969 Lamborghini Espada Drøbak Norway
1974 Lincoln Continental Mark IV Fosser Norway
1974 Lincoln Mark IV Oslo Norway
1968 Mercedes 280 SL Oslo Norway
1957 Mercury Monterey Convertible Greåker Norway
1970 Mercury Monterey Birkeland Norway
1959 Messerschmitt KR200 Fredrikstad Norway
1953 Oldsmobile Fiesta Convertible Hedemora Sweden
1965 Pontiac Bonneville Convertible Seljord Norway
1968 Pontiac Firebird Bryne Norway
1970 Pontiac Grand Prix Stockholm Sweden
1957 Studebaker President Skarnes Norway
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2012 Kalender

30 Januar: LH2013 Infomøte, Rogaland 
Amcar Club

12 Februar: Deadline; Deltager, Hotell & Utf-
luktskjema www.lh2013.com/skjema 

31 Mars: LH2013 Infomøte, Power Meet Vår-
marknad, Lidköping Arena

27 Mai: Deadline; Bilskjema www.lh2013.com/
skjema

1 Juli: Betaling, Tur-organiseringsavgift

1 September: Betaling, 25% Forhåndsbetaling

1 Desember: Betaling, 25% Forhåndsbetaling


