
 

  

 

                                   

    
 

  Körsällskapet – SE         
 
Välkommen till Körsällskapets vårrally i gränstrakterna mellan Skåne och Halland  
den 11 - 12 maj 2013.  Ett kostnadsfritt rally som endast är öppet för förkrigsfordon och  
helt anpassat för dessa. 
 
Preliminärt program och preliminär anmälan. 
 
Program  lördag 11 maj.  
Kl. 9.00 - 10.00. Samling vid Åsljungagårdens Hotell & Konferens AB, Friluftsvägen 31 
ÅSLJUNGA. Avstånd från Helsinorg c:a 60 km. www.asljungagarden.se  
 
Kl. 10.00 Information/samling och start inför lördagens rallyrunda. Denna går som vanligt på 
småvägar i naturskön trakt efter en rallykarta som överlämnas vid start. 
 
Sedvanlig lunch och fika utmed vägen. Och förhoppningsvis några intressanta sevärdheter. 
 
Kl. 19.00. Gemensam middag på Åsljungagården. Pris 275:- + dryck/person 
 
Vi har bokat hela anläggningen. Följande rum finns att tillgå: 
16 dubbelrum med separata sängar Pris 835:-/natt 
9 enkel/dubbelrum där man får dela på en 140 cm bred säng. Pris 725:-/natt 
3 enkelrum. Pris 650:-/natt 
Frukost för dem som önskar 75:-/person 
 
Program söndag 12 maj. 
Kl. 9.00 Samling utanför Åsljungagården. Avfärd på dagens rallyrunda  
Sedvanlig lunch och fika utmed vägen. 
 
Huvudansvariga för rallyrundan är Rudi Lönn och Maicen Hermansson, som bor i trakten  
och vet var pärlorna finns..... 
 
Preliminär anmälan om övernattning med önskan om rumstyp till mig senast den 15 
mars. Definitiv anmälan senast den 1 maj.  
 
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.  
 
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 2-
dagarsrallyt ”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, 0433-

21518, 0708-798793, arne_gunnarsson@swipnet.se eller arne.gunnarsson@telia.com  
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