
Classic Race Aarhus 2017 søger veteranbiler til parade og brudekørsel 
Århus er kulturhovedstad 2017, så her er en enestående chance for at vise sit veterankøretøj frem. 
 
Vi skal køre med gæster/ brudepar derfor foretrækkes store før ca. 1955 - min 4 personers - veteranbiler åbne som 
lukkede. Der skal være plads til minimum 2 gæster i bilen.  
Der tildeles 2 CRAA indgangsbilletter pr. bil, gratis camping i eget telt eller campingvogn, der vil være vagter ved 
bilerne både på rådhuset og på hele pladsen alle dage. 

 

    
Fredag d. 19. maj 2017 
12:00-13:30 20 veterankørertøjer ankommer til Classic Car Park – Tangkrogen.  
14:25 Samling til kørsel med 25-30 gæster bl.a. krydstogtsgæster og VIP inviterede. 

14:40 Start paradekørsel. Slut: Rådhuset. 

15:40 Bilerne kører op foran Rådhuset og parkerer. 

 Div. taler og show og Champagne. 

Imens fortæller Ib Rasmussen om de udstillede biler. 

16:55 Klar til afgang fra Rådhuset. 

Rådmænd og Byrådsmedlemmer i de efterfølgende biler. 

Indkørsel til Strandvejen via Chr. Filtenborg Plads Ankomst kl. 17:25. 

17:40 Bilerne og alle deres pasagerer deltager - kørende - i indmarchen under åbningsceremonien. 

 Efter denne kører Veteranbilerne til reserveret område i Mindeparken (eller hjem).  

Camping mulighed på anvist plads. 

18:40 Reception i ”Classic Club” telt på Strandvejen. 

 

Lørdag d. 20. maj 2017 
Inden 08:00 Veteranbiler, der ikke har ”overnattet” kan ankomme til Mindeparken via Niels W. Gades Vej . 

 Der regnes med at udstille 25 -30 biler hver dag. 

10:30 Up-ligning 10 – 12 speciel udvalgte biler. 

12:30 10 brudepar sætter sig ind i bilerne. 

12:30-12:40 Kørsel i Mindeparken.  

12:50-13:15      Up-ligning samme sted – fotografering af brudepar foran biler. 

13:15:13:30 Biler kører til afmærket område i Mindeparken for udstilling. 

 

Søndag d. 21. maj 2017 
Inden 8:00 Veteranbiler, der ikke har ”overnattet” kan ankomme til Mindeparken via Niels W. Gades Vej. 

 Udstilling af Veteranbiler i mindeparken der regnes med at udstille 25 -30 biler hver dag. 

08:30 CRAA åbner. 

18:00  Tak for i år og på gensyn. 

 

Jeg ser helst man kan alle 3 dage men vi tager en snak ved tilmelding.  
 
Tilmelding enten mail rasmussen@sport.dk gerne med billede af bilen, eller telefon efter 16:00. 
 
20263220 senest 15/4 - 2017     
Cira Aalund og Ib Rasmusen 

mailto:rasmussen@sport.dk

