
ffiffir§
BORGESKOGEN

atililIfrrr- Ir,Tt#å#ffi,',:

R,
F



Bussene våre

2-6445Volvo B 725 - 05 1957 modell.

Den er bygget ved Larvik Karosserifabrikk med byggnummer 511,

og levert til O. Johansens Bilruter i Horten 2. mai 1957

som selskapets turbuss og har 37 sitteplasser.
Dette var en av de første bussene som ble levert med buet frontrute.
Det ble med denne bussen kjørtturer i inn og utland frem til 1968,

og den var senere ekstrabuss frem til slutten av syttitallet.
Den ble satt bort for å blitt tatt vare på.

Da firmaet blesolgtførst på nittitallet, ble den satt ien hage,

og i 2006 ble den forært til vår forening.
Vi har kun pusset den opp utvendig, overhalt motoren og skiftet seteputene.

Så den er i original stand, og er foreningens stolthet.

Z-11674Volvo B 571968 modell.

Denne bussen er også bygget ved Larvik Karosserifabrikk med byggnummer 1267,
og levert Farmand A/S iTønsberg 7. november 1968 og har 38 sitteplasser.

Den gikk noen år på en byrute
men det var nok ikke den mest populære bussen blant sjåførene.

Det var mye på grunn av at den var veldig lett bak og lite egnet på vinterføre.
Det ble bestemt at den skulle tas vare på,

og ble restaurert til Farmands femtiårs jubileum i 1989.
. Da Farmand ble solgt til Norgesbuss i 1996, fulgte 74 med.

Da RHF avd.Vestfold ble stiftet i2002, fikkvidisponere bussen som vår egen.
Norgesbuss holdt service og reparasjoner og EU kontroller.

M kjøpte den av Norgesbuss og registrerte den på foreningen 8.4.2011.
Bussen blir brukt tilturer iforeningen og

har hatt tilhold iTønsbergdistriktet siden den var ny,

og den har det samme registreringsnummeret fra 1968.

Vi har kun pusset den opp utvendig og ellers vanlig vedlikehold.



Medlemsalciviteter / Turer

"Rutebilhistorisk Forening har som formål å fremme interesse og forståelse for rutebilen
som teknisk kulturminne og rutebilens og rutebildriftens samfunnsmessige betydning.

Foreningen skal bidra med å samle inn materiale av rutebilhistorisk verdi,
samt stimulere rutebilselskaper

og andre til å ta vare på gammelt rutebilmateriale.
Foreningen skal arbeide for å spre kunnskap og skape engasjement for dette arbeidetl

I perioder har vi dugnader på våre busser og øvrig materiell og utstyr.
Vi har fått innvilget løyvefritak for persontransport med veteranbuss,

slik at vi kan påta oss kjøring mot vederlag med bussene våre.
Det er populært med de gamle bussene,

så vi vekker interesse blant unge og eldre der vi stopper.
I sommersesongen fra mai og ut september tar vi på oss kjøreoppdrag med bussene.

Det er for foreninger og lag, bryllupskjøring og andre jubileer.
Vi kjører også eldre på turer fra sykehjem, noe de setter stor pris på.

Foreningen er ellers aktiv med medlemsmøter, turer to ganger i året til
interessante mål som ofte har noe med gamle biler å gjøre.

Vi har også mye busshistorie å fortelle om,
og vi er ute og holder foredrag i foreninger og lag i vintersesongen.

RHF sentralt arrangerer hvert år i mai et veteranbusstreff med Landsmøte for sine medlemmer.
Det er lokalforeningene som stårfor gjennomføringen,
slik at det blir på forskjellige steder rundt om i landet.

Her kan det møte opptil 80-90 restaurerte busser fra 1920 tallet og frem til i dag.
Et fantastisk skue og interesse for å ta vare på busshistorien i Norge.

Vi er en aktiv lokalforening, og ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på til en av oss i styret:

Leder:
Nestleder:
Sekretaer / kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Svein M. Syversen
Arne Helgestad
Stein Rune Klemmetsby
Frode Foyn
Richard Sommerstad
Jan Erik Næss

mobilz99241O7O
mobil:997 06454
mobil:901 43046
mobil:90143094
mobilz4O2 19874
mobil:993 61712



BIi gjerne medlem

Bligjerne medlem i RHF og ilokalforeningen.
Vi har ingen egen kontingent lokalt,

men medlemskapet koster for tiden kr.400.- pr. år.
Da får du 5 utgaver av bladet "Rutebil",

som har mange flotte artikler om busser og ruteselskaper
fra tidligere tider, og annen rutebilhistorie.

Besøk gjerne våre hjemmesider
www.rhf.vestfold.no

Kjøreoppdrag

Vi tar på os skj,øreopfidrag iVestfold,
og stiller gjerne opp åra forskjellige

arra ngementer og tltsti I linger.
Ta kontakt med Stein Rune på telefon 901 43046

eller en annen i styret.

Du kan også støtte oss gjennom
Grasrotandelen / Norsk Tipping

ved å oppgi vårt organisasjonsnummer: 9890840 54
når du leverer et spill eller tipping.

RHF avd.Vestfold:
Foreningen der du treffer venner, og får flere,

"På hjul med historien"


