2017
Motala 3-6 augusti

I samarbete med:

2017
Styrkeprovet är ett nordiskt rally för historiska fordon tillverkade före 1926. Det kördes första gången
1983 i Norge på initiativ av Trygve Krogsaeter, Norsk Veteranvogn klubb. Idag är det de tre klubbarna;
AHK från Sverige, NVK från Norge och DVK från Danmark som alternerar om värdskapet.
Styrkeprovet körs 2017 för 35:e gången och i år i trakterna av Motala vid Vätterns norra strand. Start och
målplats är i Motala Hamn och rallyt körs på vackra vägar i västra Östergötland där Vadstena och Medevi
Brunn är kända platser som vi kommer att besöka.
Deltagarna anländer under torsdagen den 3 augusti. Fordonen ställs upp på anvisade platser i Motala
Hamn. På fredag och lördag eftermiddag, efter rallyrundorna finns fordonen uppställda för allmän beundran och med möjlighet att prata med fordonsägarna.
Vi bor på tre hotell i stan; Hotell Nostalgi, Hotell Nostalgi City och Motala Statt Hotell. Hotellen är
belägna i närheten av varandra och med gångavstånd från hamnen. Goda parkeringsmöjligheter finns för
dragfordon och besökande. Vi emotser 80 - 90 historiska fordon.

Styrkeprovet är rallyt för de äldsta historiska fordonen. Vid fler än 90 anmälda historiska
fordon kan det bli nödvändigt att prioritera. Rallykommitten förbehåller sig då rätten att
välja bort fordon till förmån för de äldsta och mer ovanliga fordonen.

Rallyinfo:
Rallystart och målgång sker vid parkeringen i Motala Hamn.
Deltagarna kör på eget ansvar, kontrollera att din försäkring gäller.
Vi kommer att ha egen följebil under rallyt. Vakter kommer att finnas på plats nattetid för de historiska
fordonen på pakeringen i Motala Hamn (torsdag till söndag).
Huvudansvaret för Styrkeprovet har Automobilhistoriska klubben i Sverige, Mässing & Nickel-gruppen.
Rallysamordnare Göran Flank, tel: +46-(0)70-3112589
Anmälan: Olle Bergqvist, e-mail olles.rv6@telia.com tel: +46-(0)70-7904288
Övrig information: Per Pettersson, tel: +46-(0)70-9999909
Stefan Edlund, tel: +46-(0)70-5845030
Olle Leksell, tel: +46-(0)73-2050565
Mer information om Styrkeprovet 2017 på www.styrkeprovet.se eller www.massingnickel.se

Styrkeprovet 2017

Preliminärt program
Torsdag 3 augusti:
Kl. 13:00 - 17:00, parkering i Motala Hamn samt incheckning till rallyt i sekretariatet i Motala Motormuseum samt incheckning på hotell.
Kl. 19:00 - 21:00, buffémiddag i Convention Center.
Fredag 4 augusti:
Frukost kl. 07:00 - 09:00. Start kl. 09:00 - 10:00, rallyslinga om 6 - 8 mil. Kl. 12:00 - 13:00, lunch vid
Medevi Brunn.
Kl. 19:00 - 21:00, buffémiddag i Convention Center.
Lördag 5 augusti:
Frukost kl. 07:00 - 09:00. Start kl. 09:00 - 10:00, två rallyslingor, kort - lång (Omberg). Kl. 12:00 - 13:00,
lunch vid Vadstena Klosterhotell. Kl. 15:00 - 17:00, rallykontroll med publik på Motala torg.
Kl. 19:00 - 00:00, trerätters festmiddag med prisutdelning och underhållning i Convention Center.
Söndag 6 augusti:
Frukost kl. 07:00 - 09:00. Kl. 09:00 - 12:00, avslutning och hemfärd.

Avgift (hotellboende / eget boende)
Deltagaravgift, inkluderar logi tre nätter, frukost fredag, lördag, söndag, buffémiddag torsdag, buffémiddag
fredag och trerätters festmiddag lördag, samt lunch och “fotstegsfika” fredag och lördag.
Deltagaravgift:
Ungdom 13 - 18 år i extrabädd:
Barn under 12 år i extrabädd:
Tillägg för enkelrum:

3250:-/person (2 personer/rum)
1500:-/person
500:-/barn
900:- (3x300:-) (även 1 person i dubbelrum)

För deltagare med Eget Boende ingår samtliga måltider utom frukost.
Deltagaravgift:
Barn under 12 år:

1800:-/person
500:-/barn

Deltagare ordnar själv sitt boende – campingplats, husbilsplats, stuga eller liknande.
Bindande anmälan är registrerad och klar när hela deltagaravgiften bokförts på inbetalningskontot
(Observera att inbetalare är samma namn som anmäld)
Sista anmälningsdag är 30 april 2017
(För eventuell avbokning gäller hotellets regler för detta)
Anmälningsformulär på nästa sida.

Välkomna!

Anmälan
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.

……….Ungdom 13 – 18 år

Önskar………..enkelrum

Eget boende
Speciellt önskemål om mat, mm ……………………………………………………………..
Skicka med ett foto på ditt fordon för websida och program.
Bindande anmälan senast den 30 april 2017. (sista inbetalningsdag 30april)
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:…………………………. Ange samma namn på inbet. som på anmälan
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

