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Inbjudan till sommarrally för förkrigsfordon 
den 14-15 juni 2014 i Örby i Marks kommun 

 

 
 

Körsällskapet-SE bjuder in till ett rally för förkrigsfordon den 14-15 juni 2014. 

Samlingspunkt och övernattning blir på Två Skyttlar i Örby, en halvmil söder om Kinna. 

 

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 och Anna-Karin Larsson Vi har samrått med Alvar 

Holmgren, och med Mats Nilsson som tillsammans med oss planerade och genomförde förra 

årets sommarrally i Vessigebro. Bilden ovan är tagen vid det rallyt (Foto Peo Flinck). Mats 

och vi hade dessförinnan båda deltagit i flera av de vårrallyn som Körsällskapet-SE hittills har 

anordnat i Skåne och i södra Halland.  

 

Uppläggningen blir ungefär som på vårrallyna: 8-12 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 måste förstås anmäla det i förväg. Var och 

en betalar för sig på respektive plats. 

Preliminärt program 
Lördag: Samling vid konferensanläggningen Två Skyttlar i Örby, med möjlighet till fika från 

kl. 09:00. Avfärd cirka kl. 10:00. Vi kör österut till Svenljunga, som ligger vid Ätran. Strax 

utanför Svenljunga besöker vi Per Bynanders bilmuseum som enligt planen ska ha premiär för 

allmänheten i slutet av maj. Här räknar vi med att den som vill kan ta en förmiddagsfika. Vi 

kör sedan nordväst ut genom Fritsla, där vi åker över Häggån. Därefter på grusväg till 

Seglora, och är där tillbaka i Viskans dalgång. En bit nedströms ligger Rydal, där de som vill 

kan inleda med lunch på Värdshuset Spinnaren (Priset för en lunchbuffé inkl. kaffe plus något 

sött är cirka175 kronor). Efter lunchen besöker vi Rydals museum. Muséet demonstrationskör 

spinnmaskinerna och berättar om fabrikens historia. I museet finns också en utställningshall 

som visar konst, konsthantverk och design. Efter ett kortare uppehåll i Kinna räknar vi med att 

vara tillbaka vid Två Skyttlar vid 16-tiden. 

 

http://www.tvaskyttlar.com/default.aspx
http://www.tvaskyttlar.com/default.aspx
http://www.spinnaren.se/
http://www.mark.se/rydalsmuseum
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För den som är riktigt sugen på att köra lite längre på vackra vägar och som har besökt eller 

tänker besöka Rydals museum vid ett senare tillfälle rekommenderar vi en tur norrut, runt 

Stora och Lilla Hålsjön, via Hyssna. 

 

Söndag: Vi startar cirka kl.10:00 och kör åt sydväst, på de mindre vägar som går parallellt 

med Viskans dalgång. Vi kör fram till Derome Trä- & Nostalgimuseum några kilometer söder 

om Veddige. (När detta skrivs är webbplatsen inte uppdaterad för år 2014.) På museet finns 

en fantastisk samling av maskiner, drivna av ång- eller vattenkraft, verktyg m.m. Där finns 

också en vävateljé där man kan se hur det går till att väva, karda och bereda lin. Inträdet till 

muséet kostar 90 kronor per person inklusive guidad tur. Vi har bokat caféet för lunch 

(96 kronor för en kötträtt eller annat alternativ). 

 

Den som har en bil med bra bromsar, koppling och handbroms som klarar start i brant 

uppförsbacke etc. kan efter cirka en mil på vägen från Två Skyttlar till Derome köra upp på 

Hyltenäs kulle. Man bör också vara van att backa, både i uppförs- och nedförsbackar, för det 

är bitvis ont om mötesplatser. Vid vackert väder är det en strålande utsikt över ett landskap 

med skog och sjöar. 

 

Efter museibesöket kör vi tillbaka till Två Skyttlar på mindre vägar. Vi räknar med att vara 

tillbaka cirka kl.16:00. För den som vill ha kaffe och fralla finns det för 65 kronor. 

Bokning av boende, middag och fika på Två Skyttlar 
För natten mellan lördag och söndag har vi reserverat 25 dubbelrum i radhusen. Enkelrum 

finns också i radhusen. Alla rum har toalett, dusch, TV m.m. På lördagkvällen erbjuds en 

middagsbuffé med lättöl eller vatten, dessert, kaffe och chokladtryffel. Frukostbuffé på 

söndag morgon ingår. 

 

Vid sommarrallyt 2013 var det många som valde att komma redan på fredagseftermiddagen. 

Vi har därför reserverat tio dubbelrum för natten mellan fredag och lördag. På fredagskvällen 

serveras en grillbuffé med hamburgare med alla tänkbara tillbehör samt kaffe efter maten. 

 

Priser: 

 

Dubbelrum en natt inkl. frukost och två middagsbufféer  1685:-/rum 

Enkelrum en natt inkl. frukost och en middagsbuffé   1055:-/rum 

Dubbelrum två nätter inkl. frukost, två hamburgergrill och två middagsbufféer 3050:-/rum 

Enkelrum två nätter inkl. frukost, en hamburgergrill och en middagsbuffé 1950:-/rum 

Middagsbuffé     355:-/person 

Kaffe och fralla       65:-/person och tillfälle 

Öl 33cl flaska     från 50:- 

Öl 50cl flaska     från 65:- 

Vin 1 glas      från 70:- 

Vin flaska                 från 275-475:- 

 

Antalet dubbelrum är begränsat, så här gäller ”Först till kvarn …”. Antalet enkelrum i 

radhusen är begränsat, men det kommer troligen att finnas enkelrum även i byggnaden 

”Skytteln” alldeles intill. 

 

Det finns bara ett rum (i radhusen) där det är tillåtet att ha med husdjur. 

 

http://www.derometramuseum.se/
http://www.vastsverige.com/sv/mark/sevardheter/hylntenas_kulle/
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Bokning av boende, middagsbuffé, hamburgergrill och kaffe och fralla (för er som inte bor 

över eller som vill ha fika på lördags- eller söndagseftermiddagen) görs direkt till 

Två Skyttlar, bokningen@tvaskyttlar.com, telefon 0320-301 00. Boka så snart som möjligt 

och senast den 15 maj 2014. 

 

Avbokning som görs efter den 31 maj debiteras med 100 procent. 

Övrigt om Två Skyttlar 
Standardtider för öppettider i baren är 11:00 – 23:30. 

 

Det finns gott om samvarorum, dock är det inte tillåtet att förtära egen mat och dryck i dessa. 

 

Vid infarten till anläggningen finns en bom som låses nattetid.  

 

Det finns möjlighet att låsa in 3-4 fordon i garage. 

 

Man kommer att reservera parkeringsplatser från kl. 17:00 på fredagen, så att vi kan ställa upp 

bilarna samlat. 

 

Det finns en bussparkering som lämpar sig väl för att ställa upp 3-4 dragbilar med släp.p 

Anmälan 
För er som bokar boende m.m. är vi tacksamma om ni samtidigt vill meddela oss, t.ex. med en 

kopia av bokningen till per-ake.larsson@telia.com. Meddela gärna vilket fordon ni planerar 

att använda. Tillverkningsår, märke, modell. 

 

För er som inte bokar boende, middag eller fika på Två Skyttlar är vi tacksamma om ni gör en 

preliminär anmälan till oss. Ange om ni planerar att vara med på lördagen eller söndagen eller 

båda dagarna. 

 

För att få så bra underlag som möjligt för kontakter med de företag som ordnar måltider, fika 

och besök/visningar vill också ha preliminära uppgifter om antal personer till de två 

gemensamma luncherna, till besök och fika på Bynanders bilmuseum samt besök och lunch 

på Derome Trä-& Nostalgimuseum. 

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 

 Alvar Holmgren, mobil 070 547 24 26. 

mailto:bokningen@tvaskyttlar.com
mailto:per-ake.larsson@telia.com
mailto:arne_gunnarsson@swipnet.se

