Körsällskapet – SE

(Skriv ut och ta med!)

Välkommen till förkrigsrally i Laholmstrakten den 16 -17 maj 2015. Ett kostnadsfritt rally
som endast är öppet för förkrigsfordon och helt anpassat för dessa.
Program lördagen den 16 maj. OBS – alla tider är cirkatider
Kl. 9.00 – 9.30. Samling på Gröningen Laholm. (Intill ån Lagan) Parkeringsmöjligheter finnes för
dragbil+ släpkärra. Kaffe och fralla 40 kr på Stadshotellet som ligger strax intill.
Kl. 10.00 Information/samling och start inför lördagens rallyrunda. Denna går på småvägar i naturskön
trakt I sydöstra hörnet av Laholms Kommun. Stopp utmed vägen. Rallykarta delas ut vid start.
Kl. 13.00 – 14.00. Lunch på Hishults nya gästis, Enkel förrätt, Kalkon middag, Efterrätt, Måltidsdryck,
kaffe ingår. Pris 170kr
Kl. 15.00 Besök på Vardagsmuseet. Inträde 30kr. Kaffepaus
Kl. 17. 00 Åter till Laholms stadshotell. Incheckning för dem som skall bo där.
Kl. 19.00. Gemensam middag på Laholms Stadshotell. Varmrökt lax eller kyckling serveras med
ljummen fransk potatissallad, vårens primörer och stadshotellets romsås. Stadshotellets dessert
inspirerad av vårens smaker. Kaffe & kaka bakad av hotellets egen konditor. 295kr/person Dryck
tillkommer.

Övernattning på Laholms stadshotell i 2-bäddsrum 850kr inkl frukost. Enkelrum 700 kr inkl frukost.
Det finns 15 dubbelrum och två enkelrum samt ett fyrbäddsrum 1590 kr inkl frukost så först till kvarn
gäller. Bokning av hotellrum görs till Laholms stadshotell tel. +46(0)430-128 30. Uppge
”Körsällskapet” Senast den 19 April, Möjlighet att lämna bagaget på hotellet finns. Möjlighet till
parkering av veteranbil på hotellets parkering. info@laholmsstadshotell.se
Söndag 17 maj. (Alla tider är cirkatider)
Kl. 9.00-9,30 Samling på Hästtorget i Laholms centrum.
Kl. 9,30 Avfärd på dagens rallyrunda som i huvudsak går i naturskön trakt
öster och norr om Laholm. Rallykarta utdelas vid start.
Kl. 10.30 Anländer till Kvarnen i Knäred där Roland Davidson tar i mot. Frivilligt inträde 30kr
Kl. 11.30 Avfärd till Ulvereds Hjorthägn
Kl. 12.00 Lunch på Ulvereds Hjorthägn. Två sorters kallskuret kött av hjort och vildsvin, potatisgratäng,
plocksallad, smör & bröd samt kaffe och kaka 169 kronor/person
Kl. 13.00 Fortsättning på rallyrundan
Kl. 14.00. Avslutning.
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 äta lunch eller frukost någon av dagarna skall anmälan göras till Arne Gunnarsson
senast den 1 maj. Samma gäller för er som vill vara med på den gemensamma middagen på
lördagskvällen och då måste ni också uppge ”lax eller kyckling”.
Betalning på plats. OBS. Betalningsskyldighet även om du efter anmälan 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 2-dagarsrallyt ”Öresundsdysten”, som brukar gå 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,
0708-798793, arne_gunnarsson@swipnet.se eller arne.grasholma@gmail.com

