Skåne
31 juli – 3 augusti
2014

Styrkeprovet, rallyt för de äldsta bilarna körs i år, 2014 i Nordvästra Skåne. Rallyt är
öppet för fordon tillverkade t om 1925. Start och målplats är Örenäs slott i Glumslöv
mellan Helsingborg och Landskrona.
Rallyt körs ena dagen i den vackra Kullabygden mot Höganäs, på slingrande vägar
längs med Skälderviken, och tillbaka till Örenäs. Andra dagen kör vi inåt landet mot
Söderåsens backar för att avsluta återigen vid Örenäs Slott.
Deltagarna anländer under torsdagen den 31 juli. Fordonen ställs upp på anvisade
platser invid slottet. På fredag och lördag eftermiddag, efter rallyrundor finns fordonen
uppställda vid slottet.
Vi bor på slottets hotell. Goda parkeringsutrymmen finns för dragfordon och besökande.
Vi emotser 75 - 80 fordon.
Styrkeprovet är rallyt för de äldsta bilarna och motorcyklarna. Vid fler anmälda än 80
kan det bli nödvändigt att välja bort fordon. Rallykommitten förbehåller sig då rätten
att välja bort fordon till förmån för de äldsta och mer ovanliga fordonen.
Rallystart och målgång i slottsparken.
Deltagarna kör på eget ansvar, kontrollera att din försäkring gäller.
Följebilar under rallyt är inte tillåtna, vi har servicebilar som följer fordonen.
Huvudansvaret för rallyt har Automobilhistoriska klubben i Sverige, www.ahk.se
Kontaktperson anmälan, rallyinfo, mm: Olle Bergqvist, e-mail olles.rv6@telia.com
eller tel: +46 70 7904288, +46 42 367017
Vi vill gärna ha ett foto av ditt fordon i originalformat för webbsida och programblad.

Mer information om Styrkeprovet 2014 på www.styrkeprovet.se

Program
Torsdag 31 juli:
Deltagarna ankommer till hotellet. Incheckning i sekretariatet från kl 13.00 samt
incheckning på hotellet.
Slottets Buffe´ serveras vid 19.30-tiden.
Fredag 1 augusti:
Frukost och därefter start.
Lunch på restaurang Saluhallen i Höganäs.
Tvårätters middag.
Lördag 2 augusti:
Frukost och därefter start.
Lunch på Röstånga Gästgiveri.
Trerätters festmiddag med prisutdelning och avslutningsceremoni.
Söndag 3 augusti:
Frukost och lastning av fordon samt hemfärd.
Deltagaravgift, inkluderar tre nätters boende, frukost fredag, lördag, söndag,
buffe´ torsdag, tvårätters middag fredag och trerätters festmiddag lördag samt lunch
fredag och lördag.
Deltagaravgift:
Barn under 12 år i extrabädd

3800:-/person (2 personer/rum)
600:-/barn, (3x200:-), måltid kvällens barnrätt

Barn upp till 18 år i extrabädd 1875:-/barn, (3x625:-), inkl kvällens måltid
Tillägg för enkelrum:

1500:- (3x500:-) (även 1 person i dubbelrum)

Bindande anmälan är registrerad och klar när hela deltagaravgiften
bokförts på inbetalningskontot. (Obs att inbetalare är samma namn som anmäld)
Sista anmälningsdatum är 25 april 2014 (pga hotellets bokningsregler)
(för eventuell avbokning gäller hotellets regler för detta)

Välkomna

Anmälan
Namn:…………………………………………………………………………………………………………….
Adress:………………………………………………………………………………………………………….
Postnr:……………………..

Postort:………………………………………………………………..

Land:………………………………………………………………………………………………………………
Telnr mobil/bostad……………………………………………………………………………………..
E-mailadress:……………………………………………………………………………………………..
Fordon:………………………………………………………………………………………................
Typ/Modell:………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Tillv år:………………………….
Transportfordon

……………vuxna.

Ja

Reg.nr:………………………………………………….
Nej

…………barn under 12 år,

Önskar………..dubbelrum.

…………barn upp till 18 år

Önskar………..enkelrum

Speciellt önskemål om mat, mm ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
Bindande anmälan senast den 25 april 2014.
Anmälan är registrerad när avgiften bokförts på konto.
Anmälan sänds till: Olle Bergqvist
Gategårdsvägen 123
263 92 Jonstorp
Sverige
Tel: +46 707904288
eller e-mail:
olles.rv6@telia.com
Inbetald avgift:…………………………. (sista inbetalningsdag 25 april)
Pg 46 53 16-8
Nordea Bank Sweden, SE-10571, Stockholm
Account holder: Automobilhistoriska Klubben
IBAN: SE41 9500 0099 6026 0465 3168
BIC/SWIFT Code: NDEASESS

