
 

Retningslinjer, ansvar og forutsetninger for at kortesjen kan gjennomføres 

«Årets  17-maifeiring blir spesiell og må foregå innenfor de restriksjoner som er gitt gjennom råd og pålegg fra 

myndighetene. 

 

§13 i forskrift om smitteverntiltak (covid-19-forskriften) lyder slik: Ved arrangement på offentlig sted kan det 

ikke være til stede mer enn 50 personer, m.v. 

 

Det er påmeldt 255 kjøretøy til 17.maikortesjen i Nord-Aurdal (ca. 760 personer). Kommuneoverlege Per Einar 

Jahr har sammen med politiet besluttet at det ikke er tillatt å forlate kjøretøyet under oppstillingen på Leira. 

Dette av smittevernhensyn og som en klar forutsetning for at kjøretøykortesjen kan finne sted. 

Det er heller ikke tillatt å forlate eller stige på noen av kjøretøyene mens kortesjen pågår. Dette av hensyn til 

trafikksikkerheten.» 

Hilsen fra 

Tove T. Kjøbli  

Politioverbetjent i Innlandet Politidistrikt - Region Valdres  

 

Andre punkter vi må følge:  

- Trafikkreglene skal følges av alle deltakere og andre. 

- Det skal kjøres med normal avstand mellom kjøretøyene. 

- Det er ikke tillatt å kjøre forbi hverandre i kortesjen.   

- Utrykningskjøretøy skal kunne passere uhindret.   

- Ingen i russebilene skal kaste russekort ut av bilene eller på noen annen måte dele ut russekort. 

 - Hold flyten i kortesjen så det ikke blir kø. 

 

Ved øvrige spørsmål ta kontakt med:  

Lars Isachsen Jemterud  

lars.isachsen.jemterud@nord-aurdal.kommune.no 

Tlf: 98446682 (08:00-16:00) 

HIPP HIPP 
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Informasjon til deltagere i 17. mai kortesjen, Nord-Aurdal kommune 
 

Denne 17. mai feiringen blir noe spesiell, men det betyr ikke at den blir liten og usett - tvert imot!  

Her kommer litt etterlengtet og konkret informasjon.  

Parker ikke for tett, det er mer plass til biler enn oppmalte parkeringsplasser! 

 

12:00 - 12:45 

Oppstilling på anvist parkeringsplass (se listen og kartvedlegg) ved Amfi Leira FRA klokka 12:00  

13:00 - ca. 13:15 

- DYNAMITT SALUTT organisert av Kroon Maskin 

- Nasjonal fremførelse av nasjonalsang  alle kjøretøy med tilgang til radio tuner inn på NRK P1+ eller NRK P2, 

ruller ned rutene og SYNGER AV FULL HALS. Vi tuter som klapping! 

 

Ca. 13:15 

Toget ruller ut ledet an av Politiet, Valdres Gatebil sin Lada Niva, ordførerbil og nok en flaggbil.  

Følg utkjøringsrekkefølgen under. Det vil også bli anvist av funksjonærer når de forskjellige grupperingene skal 

kjøre ut.  

 

Ca. 15:15  

Ankomst/oppbrudd ved Leira etter runden på omtrent fem mil.  

 

Oppstillingsplassene gir utkjøringsrekkefølgen - litt som å gå ut av ei kirke:  

1. Ledebiler (Politi, Valdres Gatebil, kamerabil og ordførerbil): Foran grinda til Asko   

2. Gatebil: Europris/Bohus Lager  

3. MC: Clas Ohlson brink 

4. Amcar: Clas Ohlson hoved parkering 

5. Barnefamilier: Mellom senter og Bohus sitt lager 

6. Veteranvogn: Foran inngangen til Amfi Leira (begge sider av inngangspassasjen)  

7. Lastebil/bigrig/buss: Interiørsenteret/Jysk 

8. Russen: Hageland overside  

9. Andre : Hageland framside 

Til slutt følger bilberging og Røde Kors. 

 

Ruta:  

Amfi Leira – Aurdal – Sundvoll – Vestringsbygda – Vestsida Strandefjorden – Ulnes – Fagernes – Leira 

Når toget nærmer seg slutten, er det lov å kjøre ut av kortesjen for å komme seg hjem. Eksempelvis i Fagernes 

eller andre nærliggende kryss.   
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