Körsällskapet – Se
Välkommen till förkrigsrally i trakterna kring Hässleholm den 10 - 11 maj 2014.
Ett kostnadsfritt rally som endast är öppet för förkrigsfordon och anpassat för dessa.
Program 10 maj. (Alla tider är cirkatider)
Kl. 9.30 - 10.00. Samling på parkeringen framför Tyringe Kurhotell, c:a 13 km väster om
Hässleholm. Här finns också möjlighet att ställa upp dragbilar för dem som övernattar. Likaså finns
möjlighet att köpa kaffe och fralla i väntan på starten.
Kl. 10.00. Avfärd på småvägar till Bertil Lundgren i Vinslöv, för att titta på hans privata bil och Mc-samling.
På vägen dit gör vi ett första stopp vid Finjasjön för förfriskning. Hos Bertil stannar vi c:a en timme. Får se om
han även denna gång får ihop tillräckligt med krut till sin kanon för att salutera vår ankomst. Frivilligt inträde
enligt ”lägga i hattenmodellen” - en tjuga per person rekommenderas.
Kl. 12.00. Avfärd till Värdshuset i Vinslöv där vi äter en gemensam lunch. Fläsksnitsel med rödvinssås, sallad
o klyftpotatis. Måltidsdryck, kaffe o kaka ingår. 130:-.
Kl. 13.15. Avfärd mot Laxbro där vi besöker Ulf och Stig Olsson och tittar på deras privata traktorsamling.
Ni som var med 2009 kommer ihåg hur de för vår skull startade upp ett antal gamla remdrivna maskiner.
Förhoppningsvis blir det likadant nu. Det innebär mycket arbete så även här rekommenderas minst en tjuga
i hatten från deltagarna.
Kl. 15.00. Vi försöker ordna lite fika till deltagarna. Det dricker vi på stående fot inuti något av familjen Olssons
traktorgarage.
Kl. 16.00. Avfärd på småvägar tillbaka till Tyringe Kurhotell för incheckning.
Kl. 19.00. Gemensam middag på Tyringe Kurhotell. Bjärekyckling provencalé med potatisragtäng,
sydfranska grönsaker och blandsallad. Rabarberpaj med vaniljglass och citronpannacotta. Kaffe o kaka.
SEK 295:-/person.
Övernattning på Tyringe kurhotell för dem som så önskar. Jag har förhandsbokat 22 dubbelrum (850:- inkl.
frukost) och 2 enkelrum (700:- inkl. frukost). Hemsida för ytterligare info: www.tyringekurhotell.se
11 maj.
Kl. 9.00 – 9.30 Samling på parkeringen framför Kurhotellet.
Kl. 9.30 Avfärd på småvägar upp mot Bjärnum. Här besöker vi hembygdsparken och muséet som är
verkligt sevärt. Inträde SEK 40:-. Möjlighet till förmiddagsfika.
Kl..11.30. Avfärd på småvägar mot Hästveda. På vägen gör vi ett litet stopp vid Luhrsjön.
Kl. 13.00. Lunch på restaurang Lokmästaren. Köttfärslimpa med stekt/kokt potatis och gräddsås. Salladsbuffé,
bordsvatten/lättöl och kaffe. 130:Kl. 14.00. Avfärd tillbaka till Kurhotellet för avslutning där.
Allmänt om träffen: Träffen/rallyt är öppen för alla med fordon av förkrigsmodell, oavsett klubbtillhörighet.
Fordon som är konstruerade före kriget räknas som förkrigsmodeller även om produktionen skett senare.
Ingen deltagaravgift, inga krav på föranmälan för dem som endast vill vara med på rallyt och ha med egen
picknickkorg. Det går bra att vara med bara en av dagarna eller ansluta/avsluta vid valfri tid.
För dem som vill övernatta eller äta lunch någon av dagarna skall dock anmälan göras till mig sernast den
27 april. Betalning på plats. Obs! Betalningsskyldighet även om du efter anmälan uteblir, så att ersättningskrav
från hotell eller restaurang uppkommer.

Anmälan och övrig information - liksom information om registret - genom: Arne Gunnarsson, 043321518, 0708-798793, arne_gunnarsson@swipnet.se Obs! Understrykning mellan för- och efternamn.
Anmäl även ev. behov av specialkost.

