
 

 

 
Välkommen att stödja 
det stora skandinaviska 
arrangemanget för våra 
allra äldsta fordon - 
Styrkeprovet 2014! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                    

                            

Skåne 
31 juli – 3 augusti 

2014 



Styrkeprovet 2014 
 
Styrkeprovet är det stora skandinaviska arrangemanget för bilar 
och motorcyklar tillverkade senast 1925. Arrangemanget körs 
2014 i Nordvästra Skåne med utgångspunkt från Örenäs Slott 
mellan Helsingborg och Landskrona. Fredagens rallyrunda körs 
i Kullabygden , mot Höganäs och Skälderviken, vidare på 
Kullahalvön för att slutligen återvända till Örenäs. Lördagens 
runda går inåt landet mot Söderåsens backar och tillbaks till 
Örenäs där rallyt avslutas. Ca 70-80 fordon från huvudsakligen 
Sverige, Norge och Danmark väntas deltaga. 

Att bevara de äldsta fordonen är en viktig del av kulturarvet. 
Detta görs bäst genom att hålla dessa i sådant skicka att de kan 
köras säkert även på moderna vägar. Styrkeprovet  visar att 
dessa historiska fordon fortfarande går att använda men utsätter 
dem också för extra påkänningar med ordentliga backar och 
långa körsträckor. 

Arrangör för Styrkeprovet 2014 är AHK - Automobilhistoriska 
klubben i Sverige - www.ahk.se 

 

 

          

 
Du stödjer Styrkeprovet 2014 och dess deltagare med ex köp 
av annonser i programbladet, priser till prisbordet eller direkt 
insatta medel  till vårt pg 46 53 16-8.  Vi erbjuder även direkt 
reklamplats på deltagarskyltar på fordonen under rallyt och 
särskild exponering på vår webbsida, www.styrkeprovet.se . 
Prislista, se bilaga 

Vi kommer att i lokalpressen och på annat sätt meddela vilken 
väg fordonen kör och ungefärliga passagetider vid utvalda 
platser för bra exponering av både fordon och annonsörer. 
 
Kontaktpersoner – Annonser / stöd till Styrkeprovet 2014: 
Olle Bergqvist,    Tel 070 - 790 4288 / 042-367017 
                                          Email : olles.rv6@telia.com 
Gösta Ekesson,   Tel 042- 34 38 30 
Tomas Pålsson,   Tel 046- 24 90 82 
Göran Flank,       Tel 070 - 311 2589 (Mälardalen) 

 

          
 



 

 

Prislista - Annonser  
För att ge så många som möjligt av våra äldsta fordon 
möjlighet att deltaga i Styrkeprovet 2014, säljer vi annons-
platser i programblad och på webbsida samt särskild 
företagsexponering på varje deltagande fordon (huvudsponsor). 
 
Programbladet omfattar ca 32 exklusiva sidor i färg med foton 
på deltagande fordon, deltagarlista och annonser med en total 
upplaga om ca 250 st. Programbladet kommer att fördelas 
bland samtliga deltagare men även distribueras till lokal- och 
rikstäckande media. 
 
Exponering av våra annonsörers logotyper görs också via 
webbsidan www.styrkeprovet.se  och i varje tävlingsfolder som 
kommer att användas av deltagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonsprislista: 
Helsida i programblad   10 000 kr 
½ -sida i programblad       5 000 kr 
¼-sida i programblad       2 500 kr 
1/8-sida i programblad       1 250 kr 
Huvudsponsor    >25 000 kr 
Huvudsponsor - helsidesannons baksida programblad, logotyp 
på samtliga fordonsskyltar samt särskild exponering hemsida. 

 

 

 


