


Start och mål Perslund Åstorp



På Skånes vackraste vägar



• Start och mål i Perslund

• Startavgift 300.- per bil och 200.-
för MC

• Kaffe och fralla för två personer 
ingår

• Roadbook

• Kul frågor och manöverprov



Filip Curton band

Marimbaorkestern

Underhållning





Vilka får vara med?

•Sportbilar

•Cabrioletbilar

•Veteranbilar äldre än 30 år

•Veteran MC



Sportbil enligt Nationalencyklopedin

Sportbil, en vanlig benämning på en bil vars öppna cabrioletkaross eller 
låga, oftast tvåsitsiga coupékaross ger intryck av snabbhet.

Många sportbilar har hög motorstyrka i förhållande till sin vikt, varför 
fartresurserna är goda och deras hjulupphängning och styrning är i 
regel så inställda att bilen följer
förarens kommandon snabbare
än gängse familjebilar.



Cabriolet

• En cabriolet, även cab eller öppen bil, är en bil med avtagbart tak. 
Vanligen är det nedfällbara taket - suffletten - i kraftigt tyg eller vinyl 
men även plast, aluminium eller stål har använts.



Veteranbil

• Veteranfordon kallas motorfordon av äldre årsmodell. Normalt avses 
numera bilar som är äldre än 30 år.

• Trafikverkets definition för veteranfordon är bilar som är 30 år eller 
äldre.



Veteran MC

• Veteranfordon kallas motorfordon av äldre årsmodell. 
Normalt avses numera bilar och motorcyklar som är äldre än 30 år.

• Trafikverkets definition för veteranfordon är 30 år eller äldre.



Deltagare 2022 från:

• Åstorp

• Malmö

• Kristianstad

• Lidingö

• Mariestad

• Göteborg

• Nässjö

• Laholm

• Smålandsstenar

• Uddevalla

• Lund

• Höllviken

• Trelleborg

• Halmstad

• Ebeltoft

• Hässleholm

• Växjö

• Mellbystrand



När?
Lördagen 10 juni 2023



Tidplan

• 8.00 – 10.00 Anmälan och fika

• 09.00 Första start med en halv minuts mellanrum

• Medhavd picnic längs vägen eller på Lucy´s i Ljungbyhed

• 14.00 ca – rallydeltagarna tillbaka i Perslund

• 14.00 – 16.00 utställning i Perslund

• 16.00 Prisutdelning och avslutning



Roadbook

Rallyslinga 
11 - 12 mil



Rallyslinga Åstorp – Ljungbyhed 2023



Rallyslinga Ljungbyhed – Åstorp 2023









Kluriga frågor och manöverprov



Lunch på Lucy´s eller egen pic-nic



Frivillig entré till förmån för Barncancerfonden och Ukraina

60 kr per person

200 kr familjebiljett



Överskottet

Internationell hjälpverksamhet
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