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Inbjudan till sommarrally för förkrigsfordon
den 20-21 juli 2013 i Vessigebro, Halland

Körsällskapet-SE bjuder in till ett rally för förkrigsfordon den 20-21 juli 2013. Samlingspunkt
och övernattning blir på Katrinebergs Folkhögskola i Vessigebro, en mil väster om
Falkenberg.
Körsällskapet-SE är ett kontaktnät för alla med fordon tillverkade före kriget, eller med tydlig
förkrigskonstruktion. Körsällskapet-SE är ingen klubb, har inga avgifter, ger inte ut någon
tidning och har inte någon webbplats.
Vi som planerar detta rally heter Per-Åke Larsson och Mats Nilsson. Vi har båda deltagit i
fyra av de fem vårrallyn som Körsällskapet-SE hittills har anordnat i Skåne och i södra
Halland. Bilden ovan är tagen vid vårrallyt 2010.
Uppläggningen blir ungefär som på vårrallyna: 6-10 mils turer båda dagarna med karta och
körbeskrivning. Besök på ett par intressanta platser. Gott om tillfällen att umgås med andra
deltagare. Inga tävlingar eller manöverprov. Ingen deltagaravgift, inga krav på föranmälan för
den som bara vill vara med på rallyt och ha med egen picknickkorg. Det går bra att bara vara
med bara en av dagarna eller ansluta/avsluta vid valfri tid. Den som vill övernatta på
gemensamt bokat boende med gemensam middag eller delta i gemensam lunch eller fika
någon av dagarna måste förstås anmäla det i förväg. Var och en betalar för sig på respektive
plats.

Preliminärt program
Lördag: Samling vid Katrinebergs Folkhögskola med möjlighet till fika från kl. 09:00.
Avfärd cirka kl. 10:00. Vi kör åt nordväst, bland annat ”Hallands vackraste väg”, utmed
Ätran. Vi slingrar västerut, till Öströö fårfarm, där vi tar lunchpaus. Där finns också möjlighet
för den som vill att åka med på en ”Lammsafari” (avgift 50 kronor för alla över två år). Efter
ett besök på världsarvet Grimetons radiostation kör vi vackra vägar ut mot kusten. För den
som vill delta i en visning av radiostationen är avgiften 90 kronor, barn och ungdom upp till
18 år gratis. Vi räknar med att vara tillbaka i Vessigebro vid 16-tiden. På skolområdet ligger
Larsagården, en hallandsgård från 1700-talet som nu är ett hembygdsmuseum som vi får
möjlighet att titta in i (avgiftsfritt).
Söndag: Vi startar cirka 09:30 och kör åt sydväst. Längs slingrande kustvägar tar vi oss till
Ugglarp. Här besöker vi Svedinos Bil- och Flygmuseum (avgift 80 kr vuxen, 40 kr barn
5-15 år), där den som vill kan inleda med förmiddagsfika. Den som hellre vill ta ett bad
stannar eller ber att få bli avsläppt någon kilometer innan, vid Ugglarps havsbad. Lunchpaus
tar vi vid Laxbutiken i Heberg. Vi kör sedan på småvägar tillbaka till Vessigebro.
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Övernattning
Vi har reserverat samtliga rum på kurshotellet Björkhem, 15 dubbelrum och 30 enkelrum.
Rummen har dusch, toalett och TV. För två personer i dubbelrum är priset 900 kronor inkl.
frukost (07:15-09:00). För en person i enkelrum 500 kronor. Möjlighet till extramadrass finns,
men det blir trångt i ett dubbelrum. I enkelrummen fungerar det bra även med två
extramadrasser. För barn 4-12 år på extramadrass och med eget sänglinne är priset
100 kronor. Antalet rum är begränsat, så här gäller ”Först till kvarn …”
För dig som föredrar vandrarhemsstandard och för dig som är för sent ute för att få rum på
Björkhem finns i huset intill också alternativet vandrarhem. Priset är 250 kronor per bädd, för
barn 4-14 år är priset 100 kronor. För sänglinne tillkommer 75 kronor per set, för frukost
60 kronor för vuxen, 30 kronor för barn 4-14 år.
Vi brukar vara några som kommer redan på fredag eftermiddag. För övernattning gäller
samma priser. Kvällsmat serveras 16:30-17:30 i matsalen, för 75 kronor per person. Det kan
också vara möjligt att ordna mat och dryck till samlingsrummet på Björkhem.
Det är tyvärr inte tillåtet att ha med husdjur.
Det finns gott om plats för bilar, biltransportsläp och dragbilar. Parkeringen ligger rätt öppet.

Gemensam middag
Till lördagen, omkring kl. 19:00, kommer vi att beställa middagsbuffé för dem som så önskar.
Vi räknar med fint väder och beställer därför kall buffé för cirka 200 kronor per person. Om
det ser ut att bli kallt och blåsigt kan vi komma att ändra beställningen så att vi får varm mat.
Då blir priset cirka 220 kronor.
Kurshotellet har öl- och vinrättigheter. Priserna är mycket humana.
Om vi blir upp till 35 personer ordnas buffén i det mycket trevliga samlingsrummet i
kurshotellet. Om vi blir fler kommer den att ordnas i den stora matsalen i huvudbyggnaden.

Gemensam lunch och fika
Till lunchen på lördag kommer vi att för dem som så önskar att förbeställa en lunch i
”Brännvinskällaren” på Öströö. Priset för en ”Kockens lammgryta” är för närvarande
135 kronor inkl. bröd, sallad, lättdryck och kaffe på maten.
Till söndagens lunchpaus vid Laxbutiken får var och en beställa sin egen lunch i
självserveringen. Priset för ”dagens” ligger runt 140 kronor. Rätterna på menyn ligger mellan
80-160 kronor inkl. isvatten och kaffe.

Betalning
Var och en betalar för sig på samtliga ställen. Om någon tar på sig att betala för en eller ett par
andra i sällskapet kan det förstås gå lite kvickare.
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Anmälan
Vi vill helst ha en anmälan per ekipage. Om du vill säkra att få rum på kurshotellet ska du
skicka in en preliminär anmälan snarat. Den ska innehålla följande.


Namn, e-postadress och telefonnummer (helst mobil) för den som ska stå för
betalningen av rummet/rummen, ev. middag och ev. vin och öl till maten.



Antalet vuxna, barn 4-12 år, barn under fyra år.



Önskemål om boende: Kurshotellet (enkel- eller dubbelrum, ev. extramadrass/-er)
eller vandrarhemmet (antal bäddar).

Skicka in anmälan med e-postmeddelande till per-ake.larsson@telia.com.
För att få så bra underlag som möjligt för kontakter med företagen som ordnar måltider, fika
och besök/visningar vill också ha preliminära uppgifter om antal personer till den
gemensamma middagen på lördagkvällen, till de två gemensamma luncherna, till ev.
gemensam fika, lammsafarin, visningen av Grimetons radiostation och besöket på Svedinos
Bil- och Flygmuseum.
Ange gärna vilket fordon ni planerar att använda: Tillverkningsår, märke, modell.
Ange också om ni vill hjälpa till att titta till bilarna under natten, om det är någon som vill åta
sig att hålla i att ordna ett schema.
Definitiv anmälan vill vi ha senast den 30 juni 2013. Dessförinnan kommer vi att ha skickat
ut en påminnelse till dem som skickat in en preliminär anmälan.

Körsällskapet-SE
Om du inte redan har anmält dig till Körsällskapet-SE:s e-postregister – gör det. Har du ingen
dator? Du kan vara med ändå. Men då måste du be någon som har en dator och e-postadress
att vara din kontaktperson, med uppgift att vidarebefordra viktig information till dig. Anmälan
skickar du till arne_gunnarsson@swipnet.se (OBS understrykningen mellan för- och
efternamn i mailadressen!) med följande uppgifter.
Namn. Adress. Telefonnr, helst även till mobilen. E-postadress. Länsbokstav.
Körbart fordon: Fabrikat, modell, årsmodell.
Renoveringsobjekt: Fabrikat, modell, årsmodell.

Frågor
Om du har några frågor eller synpunkter - kontakta någon av oss,



Per-Åke Larsson, mobil 0709 72 84 84
Mats Nilsson, mobil 070 698 79 85.

