Körsällskapet – SE

(Skriv ut och ta med!)

Välkommen till förkrigsrally i Kullabygden norr om Helsingborg den 14 - 15 maj 2011.
Ett kostnadsfritt rally som endast är öppet för förkrigsfordon och helt anpassat för dessa.
Program lördag 14 maj. (Alla tider är cirkatider)
Kl. 9.00 - 10.00. Samling vid Fleninge Motell. (Från E6/E4 avfart mot Väla köpcenter, sedan Djurhagshusvägen
- Västkustvägen norr ut mot Hasslarp). Fralla och kaffe vid motellet för dem som önskar SEK 30:Undvik kö – fika så snart ni kommer
Kl. 10.00 Information/samling och start inför rallyrundan. Denna går på småvägar i naturskön trakt
på Kullahalvön. Vi besöker små idylliska fiskehamnar och stannar där vi får lust.
Kl. 12.30 Lunchbuffé på Arilds golfklubb. Pris 110:Kl. 13.30 Rallyrundan fortsätter
Kl. 15.00 Fika på hemlig plats
Kl. 17. 00 Åter till Fleninge Motell. Incheckning för dem som skall bo där.
Kl. 19.00. Gemensam middag på Fleninge Gästgivargård. Förrätt: Hemrökt sejrygg med rökt majonäs och
sallad. Huvudrätt: Tockafarmarens tupp på två olika vis. Lågtemperaturbakat tuppbröst och tuppkorv.
Potatisgratäng. Kaffe och kaka. SEK 265:-. Dryck tillkommer.
Övernattning i 2-bäddsrum på Fleninge Motell (SEK 650:- inkl. frukost, lakan och handdukar för 2 personer),
(Enkelrum SEK 550:-). Dusch och toa på alla rum. Dessa rum bokas genom mig. Begränsat antal – de flesta
redan reserverade. För övrig info: Se www.fleningemotel.se Motellet är det älsta motellet i Sverige, byggt
på Route 66- inspiration och kulturklassat.
Söndag 15 maj.
Kl. 9..00 Samling utanför Fleninge Motell. Avfärd på dagens rallyrunda.
Kl. 10.00. Besök på Beredskapsmuséet. Inträde 60:- (min 16 pers.) Kaffe för dem som önskar.
Kl. 11.30 Vi kör vidare mot Sofiero slott och den där pågående utställningen Sofiero Classic. Parallellt pågår
även blomstervisning och konstutställning med Madeleine Pyk.
Kl. 12.00. Vi kör i kortege och i åldersordning på fordonen in och presenterar samtliga deltagare framför
slottet. Alla uppmanas att medtaga en kort historik (½ A4) om sitt fordon, att användas vid presentationen.
Fordonen ställs upp på anvisad plats och deltagarna erbjuds subventionerad lunch för 50:-/person.
Fritt inträde för alla medåkande i resp. fordon.
Kl. 14.30. De som önskar lämna utställningen vid denna tid gör det samlat. De som vill får också stanna kvar
tills kl. 17.00. Däremellan släpps inga enskilda fordon ut.
Allmänt om träffen: Träffen/rallyt är öppen för alla med fordon av förkrigsmodell, oavsett klubbtillhörighet.
Fordon som är konstruerat före kriget räknas som förkrigsmodell även om produktionen skett ända in i
början på 1950-talet. Ingen deltagaravgift, inga krav på föranmälan för dem som endast 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.

För dem som vill övernatta eller äta lunch eller fika någon av dagarna skall dock anmälan göras
till undertecknad om plats skall garanteras. Senast 30/4 för övernattning, senast 8 maj för
måltider, fika och medverkan vid Sofiero. Betalning på plats till respektive aktivitet.
Obs! Betalningsskyldighet även om du efter anmälan sedan uteblir, så att ersättningskrav från hotell eller
restaurang uppkommer.
Körsällskapet–SE är ett kostnadsfritt obyråkratiskt kontaktregister för alla ägare av förkrigsfordon. Registret är
uppbyggt efter samma modell som danska Körsällskabet, vars främsta aktivitet är det årligen återkommande 2dagarsrallyt ”Öresundsdysten”, som går båda sidor om Öresund, i regel första helgen i september. Syftet med båda
registren är att hjälpas åt med renoveringsproblem, träffas under gemytliga former och att inte bara äga utan också
köra med våra gamla fordon, därav namnet.

Anmälan och övrig information liksom information om registret genom: Arne Gunnarsson, 043321518, 0708-798793, arne_gunnarsson@swipnet.se eller arne.gunnarsson@swipnet.se

